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ومس���ت��ويات. ف��توات���رت األدل���ة على أن أفضله���م اخللفاء 
الراشدون - رضي الله عنهم - ثم بقيَّة العشرة املبشرين باجلنة 
ث���م أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أنفق من قبل الفتح 
من السابقني األولني من املهاجرين واألنصار، والعشرة كلهم من 
أهل بيعة الرِّضوان، الذي وعدهم الله جميعاً باحلسنى: }َوُكاًلّ 
ُه اْلـُحْسَنى{ ]احلديد: ١٠[، وهذا ثناء كبير وتزكية عظيمة  َوَعَد الَلّ
من رب األرباب، فهيهات أن يدرك غيرهم هذه الفضيلة؟ وعليه 
فإنه ال عبرة بعد هذا الوعد احلسن والثناء العطر مبا كان من 
تس���لط بعض أعداء الله تعالى عليهم؛ كما هو شأن أعداء امللة 
والدين من أهل األه���واء والرويبضة، فقد طفقت تلك احلثالة 
تسدد س���هام طعونها نحو خيار الصحابة - رضي الله عنهم - 
بلمز أفاضلهم، واس���تمرؤوا الوقيعة ف���ي أعراض كوكبة منهم، 
كان على رأسها بعد الشيخني معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن 
العاص - رضي الله عنهم أجمعني -، ولكن هيهات!! فقد تواتر 
عند علماء األمة أنه ال يش���ك في جليل قدرهم وعظيم فضلهم 
إال مبتدع منافق خبيث  1 ، فأصحاب النبي # هم خير الناس 

وأفضلهم بعد األنبياء.
وقد اختص��ر بي���ان هذه املك���انة اجلليلة عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما - بقوله:  كانوا أفضل هذه األمة، أبرها قلوباً، 
وأعمقها علم���اً، وأقلها تكلفاً، اختارهم الله لصحبة نبيه، وإلقامة 
دينه؛ فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على أثرهم، ومتس���كوا مبا 
استطتعم من أخالقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى املستقيم(.
ن ينَس����ب إلى  وجت����رؤ بعض أهل األهواء من املعاصرين ممَّ
ن ينس����ب إل����ى التيارات الغربية  البدعة بأنواعها املختلفة، وممَّ
املعاصرة، وأش����باههم من املهزومني، على بعض أولئك األفذاذ، 
هو في احلقيقة جرح بالنبي # وجرح في دين اإلسالم، كما ثبت 
ذلك عن اإلمام مالك وأبي زرعة الرازي وغير واحد من األئمة.

إنَّ االنتصار للصحابة - رضي الله عنهم - انتصار للدين، 
وذبٌّ عن س���يد املرس���لني، وه���و من أوجب واجب���ات العلماء 
والدعاة؛ بل هو واجب على كل مس���لم يحب الله ورس���وله #، 

فاللهم انصر َمن نصر الدين.
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احلمد هلل رب العاملني، والصاة والسام على خامت األنبياء 

واملرسلني، وبعد:

فقد كان بعض إخواننا في العراق يتحفظ في األش���هر 
األولى لالحتالل األمريكي من اإلشارة إلى النفس الطائفي 
عند بعض األحزاب والشخصيات املذهبية والسياسية، حتى 
إذا فاحت رائحة االستئثار واخليانة الصفوية، واستحرَّ القتل 
واالس���تئصال على الهوية، وأصبحت املليش���يات اإليرانية 
أو املدعوم���ة من إي���ران تالحق علماء الس���نة وخطباءهم 
وقياداتهم السياسية والقبلية وكفاءاتهم العلمية والعسكرية؛ 
أدرك أهل السنة في العراق أن أرضهم اختطفت، وأن جميع 
حقوقهم اس���تلبت، ولم يبق لهم ش���يء على اإلطالق. حتى 
بعض السياسيني الذين ش���اركوا في العملية السياسية لم 
يسلموا من التصفية واملالحقة واإلقصاء، ووجدوا أنفسهم 
أمام خيارين ال ثالث لهما: إما أن يكونوا خدماً للمش���روع 
الصفوي ويقدموا له كافة صنوف الوالء والتسليم، وإما أن 

يهمشوا بل ويقتلوا أو يحاكموا بتهم باردة ملفقة!

ومع أن دماء أهل الس���نة في الع���راق ال زالت أنهارها 
تسيل، وجراحاتهم لم تندمل، فها هو ذا املشهد نفسه يظهر 
جلياً في سورية، ويتكرر بتجليات سياسية متشابهة، فبعض 
إخواننا في سورية كان يتحفظ في األشهر األولى للثورة من 
اإلشارة إلى طائفية النظام السوري ملسوغات اجتهادية كانوا 
يرونها، فلما تصاعدت الثورة ومتددت في الشارع السوري 
وخش���ي النظام من االنهي���ار، تدخل حزب الل���ه اللبناني 
بجنوده وس���الحه، ث���م تدخلت بعض املليش���يات العراقية 
املسلحة وفتحت احلدود لنقل السالح واملقاتلني، ثم تدخلت 
إيران والعراق ببجاحة ال نظير لها، وأصبحتا تقاتالن بقوة 
ل، وليس غريباً أن تس���تدعى األدبيات  ملواجه���ة الثوار العزَّ
واألعمال الطائفية واألعمال املش���ينة مثل االغتصاب وقتل 

األطفال والتمثيل بالقتلى وإهانة املقدسات.
وما كان س���راً في أول الثورة أصبح حقيقة فاضحة ال 
ميكن إخفاؤها بعد ذلك، فقد تتابعت تصريحات القيادات 
املذهبية والسياس���ية لتأييد النظام السوري وتعزيز قواته، 

كونوا
طائفيين!

] االفتتاحية [
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ابتداًء بتصريحات املرش���د األعلى للثورة اإليرانية آية الله 
خامنئي، وبرئيس اجلمهورية اإليرانية أحمدي محمد جناد، 
ومروراً باألمني العام حلزب الله حس���ن نصر الله، وبرئيس 
الوزراء العراقي نوري املالكي، ومبقتدى الصدر.. وأمثالهم.
واملراق���ب للمش���هد الدولي يدرك تواط���ؤاً مريباً بني 
املشروع الصفوي وأذرعته السياسية املختلفة، وبعض القوى 
الدولية، فالواليات املتحدة األمريكية تس���لم العراق غنيمة 
باردة إليران، وتتغاضى عن اجلرائم اإلنس���انية في سورية، 
ووزير اخلارجية الروس���ي س���يرجي الف���روف يحذر بكل 
صفاقة سياسية من حكم أهل السنة في سورية، ويحذر من 
تس���ليح اجليش احلر! وصدق املولى جلَّ وعال: }َوإْخَواُنُهْم 

وَنُهْم ِفي اْلَغِيّ ُثَمّ ال ُيْقِصُروَن{ ]األعراف: ٢٠٢[. َيُُدّ
إذاً نحن أمام مشروع صفوي طائفي يتكشف يوماً بعد 
يوم بأبعاده املس���تفزة وأهدافه الصارخة، ومع ذلك ما زلنا 
نتهرب من بيان احلقيق���ة، فعندما نتحدث عن حقوق أهل 
السنة في إيران أو عن حقوق العرب األحواز يوبخك بعض 
إخوانك ألنك - بزعمهم! - حتيي الطائفية، وعندما تتحدث 
عن القتل والتشريد على الهوية وحمالت التطهير املذهبي 
في العراق، يتهمك بالتعصب والتش���دد. وعندما تخبره عن 
مش���اريع إيران في البحرين وغيره���ا وخلفياتها احلزبية 
والطائفية وعن حراك وتسليح احلوثيني في اليمن، فأنت في 
ميزانه طائفي بامتياز، أما حينما تتجرأ في نقد حزب الله 
وتواطئه مع النظام السوري، فأنت جتتر صراعات تاريخية، 
وتثير خالفات ال مكان لها، وعندما ترصد التمدد اإليراني 
في اجلزائر ونيجيريا والس���نغال وأندونيسيا وبنجالديش 
ونحوها من الدول اإلسالمية الكبرى، فأنت تقوض الوحدة 
اإلسالمية وتش���تت األمة بالعصبية املذهبية، وعندما ترد 

على بع���ض املتط��اولني على أمهات املؤمني���ن والصحابة 
- رضي الله عنهم أجمعني -؛ فأنت تشغل نفسك بالرد على 

بعض املغمورين الذين ال ميثلون التيار العام!
وإن حتفظت على دعوات ومجالس التقريب بني السنة 
والش���يعة، وذكرت من الشواهد القدمية واملعاصرة ما يدل 
على فش���لها وعدم صدقيتها؛ صاح بك بعضهم ينهاك عن 

التثبيط والتخذيل!
ر أهل السنة  واحملصلة أن املشروع الصفوي يستأصل ويهجِّ
في بعض البالد ويُغّير تركيبتها الس���كانية، ويخترق مبشاريعه 
الطائفية دوالً ومناطق أخ���رى، ويصل إلى اآلفاق واألطراف 
اإلس���المية في أفريقيا وجنوب شرق آس���يا وآسيا الوسطى 
وأوروبا الشرقية بدعاته ومشاريعه وسفرائه السياس���يني.. 

أما بعض السياس���يني من املنتسبني إلى السنة فيواجه 
ذلك بالتهدئة والتغافل، وبعض اإلسالميني يطالب بالتسامح 
واحلكمة وضبط النفس، وترتفع األصوات من هنا وهن��اك: 

ال للطائفية.. إياكم والطائفية..!
إنَّ ثمة حقيقة مؤملة تس���تحق احلوار اجلاد واملراجعة 
الصادقة، وهي: أن رؤوس املشروع الصفوي من السياسيني 
وأصحاب العمائم يجاهرون بكل صفاقة ووضوح بأهدافهم 
السياس���ية وتطلعاتهم العقدية، ويس���قطون بكل استعالء 
ومكاب���رة عباءة التقي���ة بال تردد، وبعضن���ا ما زال يجتر 
أوهام���اً ال حقيقة لها البتة، ويت���ردد حيث يجب اإلقدام، 
ويسكت حيث يجب الكالم. مع أن الدعم املطلق - سياسياً 
وعس���كرياً واقتصادياً - الذي يحظى به النظام السوري 
املس���تبد من حلفائه في إيران والع���راق ولبنان، ينبغي أن 
يواجه مبش���روع ص���ادق ودعم جاد من أنصار الش���عب 

السوري املرابط.



الموازنة
بين المصالح
والمفــاسد...

فقه دقيق

] العقيدة والشريعة[ 

احلم��د هلل وحده، والصاة والس��ام على رس��ول اهلل وعلى آله 
وصحبه ومن وااله، أما بعد:

فقد جاءت الش���ريعة بتحصيل املصالح وتكميلها، وتعطيل املفاس���د 
وتقليلها؛ فكل ما دعت إليه فهو خير ومصلحة ونفع، وكل ما نهت عنه فهو 
ش���ر وفساد وضرر. وَمن تتبَّع أحكام الشريعة، واستقرأ أدلتها ونصوصها 
وجده���ا وضعت ملصالح العباد في العاجل واآلج���ل؛ فإن الله - تعالى - 
ُســـِل{  ٌة َبْعَد الُرّ ِه ُحَجّ ـــِريَن َوُمنِذِريَن ِلَئاَلّ َيُكوَن ِللَنّاِس َعَلى الَلّ َبِشّ يقول: }ُرُســـاًل ُمّ
]النساء: ١٦٥[، ويقول: }َوَما َأْرَسْلَناَك إاَلّ َرْحَمًة ِلّْلَعاَلنَِي{ ]األنبياء: ١٠٧[، وقال: 
اٍم َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلـَماِء ِلَيْبُلَوُكْم  ِة َأَيّ ـــَمَواِت َواأَلْرَض ِفي ِســـَتّ }َوُهَو اَلِّذي َخَلَق الَسّ
َأُيُّكْم َأْحَسُن َعَماًل{ ]هود: ٧[، وقال: }َوَما َخَلْقُت اْلـِجَنّ َواإلنَس إاَلّ ِلَيْعُبُدوِن{. 
]الذاريات: ٥٦[
وكذلك في س���ائر تفاصيل األحكام يُعِقبُها الله - تعالى - بذلك: كقوله 
َرُكْم َوِلُيِتَمّ  ْن َحَرٍج َوَلِكن ُيِريُد ِلُيَطِهّ ُه ِلَيْجَعَل َعَلْيُكم ِمّ بعد آية الوضوء: }َما ُيِريـــُد الَلّ
ِنْعَمَتـــُه َعَلْيُكْم{ ]الائدة: ٦[. وبعد الصيام: }َلَعَلُّكْم َتَتُّقوَن{ ]البقرة: ١٨٣[. وفي 

القصاص: }َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأْوِلي اأَلْلَباِب{ ]البقرة: ١٧٩[.
ومن ضرورة هذه القاعدة أن ما كان ش���راً وفس���اداً فالشريعة ال بدَّ 
ناهية عنه، زاجرة عن ارتكابه، وما كان خيراً وحس���ناً فالش���ريعة آمرة به 
باً إلى الله ولم يش���رعه  حاثَّة عليه،  وهكذا ما يراه الناس من األعمال مقرِّ
الله ورس���وله؛ فإنه ال بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، وإال فلو كان نفعه 
أعظم غالباً على ضرره لم يهمله الشارع؛ فإنه حكيم ال يهمل مصالح الدين 

بهم إلى رب العاملني()1 . وال يفوت املؤمنني ما يقرِّ
ومعظم مصالح الدنيا ومفاس���دها يدركها اإلنسان؛ فال يخفى على 
العاقل أن حتصيل املصلحة ودفع املفس���دة َحَس���ٌن مطلوب، ومعرفة كون 
الش���يء مصلحة أو مفس���دة ظاهرة؛ وإمنا الذي يحت���اج إلى النظر هو 
اجتماع  املصالح أو املفاس���د( أو  املصالح واملفاسد( في الشيء الواحد 

وهو محل ما نتناوله منحصراً في خمس مسائل.

 *( قاضي في احملكمة الكبرى في الرياض.
  ( تضمني من مجموع الفتاوى: )  /623(.

اجلبري)*( اهلل  عبد  بن  ه��اين  د. 
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أواًل: العمل عند تعارض مصلحتني:
إذا تعارض���ت مصلحتان وازدحتما بحيث لم ميكن اجلمع 
بينهم���ا وكان ال بد من ترك واحدة منهم���ا لإلتيان باألخرى؛ 

فاملتعني فعل ما مصلحته أرجح وترك ما مصلحته أقل.
ـــْر ِعَبـــاِد #^١٧^#( اَلِّذيَن َيْســـَتِمُعوَن اْلَقْوَل  قال - تعالى -: }َفِبِشّ

ِبُعوَن َأْحَسَنُه{ ]الزمر: ١٧ - ١٨[. َفَيَتّ
ِبُّكم{ ]الزمر: ٥٥[.  ن َرّ ِبُعوا َأْحَسَن َما ُأنِزَل إَلْيُكم ِمّ وقال: }َواَتّ

وقال: }َوْأُمْر َقْوَمَك َيْأُخُذوا ِبَأْحَسِنَها { ]األعراف: ١٤٥[.

قال ابن تيمية:  التعارض بني حسنتني ال ميكن اجلمع بينهما، 

م أحس����نهما بتفويت املرجوح كالواجب واملستحب، وكفرض  فتقدَّ

العني وفرض الكفاية، مثل تقدمي قض����اء الدين املطالَب به على 

صدق����ة التطوع، وتقدمي نفقة األهل عل����ى نفقة اجلهاد الذي لم 

يتع����نيَّ وتقدمي نفقة الوالدين عليه، كم����ا في احلديث الصحيح: 

»أي العمل أفضل؟ قال: الصالة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر 

الوالدين. قيل ثم أي؟ قال: اجلهاد في سبيل الله«)1 .

نة متعني على  وتقدمي اجلهاد على احلج كما في الكتاب والسُّ

متعني، ومستحب على مستحب، وتقدمي قراءة القرآن على الذكر 

إذا اس���تويا في عمل القلب واللسان، وتقدم الصالة عليهما إذا 

شاركتهما في عمل القلب، وإال فقد يترجح الذكر بالفهم والوَجل 

على القراءة التي ال جتاوز احلناجر، وهذا باب واسع()2 .

وقد ذكر العز بن عبد الس���الم ه���ذه القاعدة ثم مثَّل لها 

بأمثلة كثيرة، كاملفاضلة بني طالبي اإلمامة واألذان، واإلحسان 

إلى األبرار أو الفجار، وتقدمي إنقاذ الغرقى على أداء الصلوات، 

وما شرعت له اجلماعة على ما لم تُشَرع له)3 ، وكاملفاضلة بني 

طلب العلم والعبادة، أو الدعوة إلى الله.

ومن تطبيقات ذلك ما رواه عبد الرحمن بن يزيد قال:  ما 

رأيت فقيهاً قط أقلَّ صوماً من عبد الله بن مس���عود فقيل له: 

لَم ال تصوم؟ قال: إني أختار الصالة على الصوم، فإذا صمت 

ضعفت عن الصالة()4 .

فإذا تس���اوت املصلحتان، أو لم ميكن الترجيح بينهما، فإن 

اإلنسان يخيَّر بينهما فيفعل أيهما شاء إن كان األمر متعلقاً بذات 

  ( صحيح البخاري )2782(، وصحيح مسلم )85(.
 2( مجموع الفتاوى: )48/20(.

 3( قواعد األحكام في مصالح األنام: ) /91(.
 4( صفة الصفوة: ) /185(.

اإلنس���ان، وإن تعلَّق بغيره فإنه يختار بينهما باستعمال القرعة؛ 

ألن فيها فّضاً للنزاع وس���ّداً لباب العداوة، ومثال ذلك: لو تشاحَّ 

ٌح،َ أُقِرَع بينهما،  اثنان في إمامة أو أذان، ولم يكن ألحدهما مرجِّ

م على غيره. قال - تعالى -: }َوَما  فمن خرجت له القرع���ة ُقدِّ

ُهْم َيْكُفُل َمْرَيَ{ ]آل عمران: ٤٤[. ُكنَت َلَدْيِهْم إْذ ُيْلُقوَن َأْقالَمُهْم َأُيّ
وقد كان النبي # إذا خرج في سفر يُقِرع بني نسائه فمن 

خرج سهمها خرجت معه)5 .

قال ابن حجر:  فائدة القرعة أالَّ يْؤِثر بعَضُهن بالتش���هي؛ 

ملا يترتب على ذلك من ترك العدل بينهن()6 .

ثانيًا: العمل عند تعارض املفاسد:
إذا اجتمعت مفسدتان بحيث لم ميكن دفعهما جميعاً، بل 

كان في دفع إحداهما ارتكاب لألخرى وال بد، فاملتعني ارتكاب 

هما وأيسرهما لدفع أشدهما. أخفِّ

قال ابن تيمية:  التعارض بني سيئتني ال ميكن اخللو منهما 

فيدفع أس���وأهما باحتمال أدناهما... كتق���دمي املرأة املهاجرة 

لس���فر الهجرة بال محرم على بقائها ب���دار احلرب، كما فعلت 

أم كلث���وم. وكتقدمي قتل النفس على الكفر، كما قال - تعالى -: 

}َواْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن اْلَقْتِل{ ]البقرة: ٢١٧[. فتُقتَل النفوس التي حتصل 
به���ا الفتنة عن اإلميان؛ ألن ضرر الكف���ر أعظم من ضرر قتل 

النفس، وكتقدمي قطع الس���ارق ورجم الزاني وجلد الشارب على 

مضرة الس���رقة والزنا والشرب، وكذلك سائر العقوبات املأمور 

به���ا؛ فإمنا أمر بها - مع أنها في األصل س���يئة وفيها ضرر - 

لدف���ع ما هو أعظم ضرراً منها، وهي جرائمها؛ إذ ال ميكن دفع 

ذلك الفساد الكبير إال بهذا الفساد الصغير...()7 .
ومن تطبيقات ذلك ما فعله عبد الله بن حذافة السهمي، 
- رضي الله عنه - ملا عرض عليه ملك النصارى أن يقبِّل رأسه 

ويخلي له مئة أسير، فقبَّل رأسه)8 .
وفي قصة اخَلِضر مع موس���ى ملا خرق السفينة، وملا قتل 

الغالم شواهد لذلك.
وإذا تساوت املفاسد من كل وجه فيتخير اإلنسان.

 5( صحيح البخاري )5211(، وصحيح مسلم )2445(.
 6( فتح الباري: )222/9(.

 7( مجموع الفتاوى: )49/20(.
 8( سير أعالم النبالء: )14/2(. وفيه روايات للقصة، منها: أن األسرى ثالثمئة أسير، 

وفيها تقبيل عمر بن اخلطاب - رضي الله عنه - لرأسه.
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ثالثًا: العمل عند تعارض املصاحل مع املفاسد:
إذا تعارض���ت املصلحة مع املفس���دة بحيث لم ميكن فعل 
املصلح���ة وحتصيلها إال بارتكاب املفس���دة، ول���م ميكن دفع 
املفسدة إال بتفويت املصلحة، فإنَّ املتعني املوازنة والترجيح بني 
تة، واملفسدة املرتكبة، والعمل مبقتضى الترجيح. املصلحة املفوَّ
يقول العز بن عبد السالم:  إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن 
أمكن حتصيل املصالح ودرء املفاس����د فعلنا ذلك امتثاالً ألمر الله 
َه َما اْسَتَطْعُتْم { ]التغابن: ١٦[. ُقوا الَلّ فيهما؛ لقوله - سبحانه -: }َفاَتّ

وإذا تعذر الدرء والتحصيل؛ فإن كانت املفس���دة أعظم من 
املصلحة درأنا املفسدة وال نبالي بفوت املصلحة. قال - تعالى -: 
}َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلـَخْمِر َواْلـَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما إْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللَنّاِس َوإْثُمُهَما 

ْفِعِهَما{ ]البقرة: ٢١٩[.  َأْكَبُر ِمن َنّ
حرمهما ألن مفس���دتهما أكبر م���ن منفعتهما... وإذا كانت 
املصلح���ة أعظم من املفس���دة حصلن���ا املصلحة م���ع التزام 

املفسدة()1 .
وقال ابن تيمية:  التعارض بني حس���نة وس���يئة ال ميكن 
التفريق بينهما، بل فعل احلسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك 
ح األرجح من منفعة  السيئة مس���تلزم لترك احلس���نة، فيرجَّ
ة الس���يئة... مثل أكل امليت���ة عند املخمصة؛  احلس���نة ومضرَّ
فإن األكل حس���نة واجبة، ال ميكن إال بهذه السيئة ومصلحتها 
راجحة، وعكس���ه الدواء اخلبيث؛ ف���إن مضرته راجحة على 
مصلحته من منفعة العالج؛ لقي���ام غي�ره مق�امه، وألن البُ�ْرء 
ال يتيقن به... وجنس هذا مما ال ميكن اختالف الشرائع فيه، 
وإن اختلف���ت في أعيانه، بل ذل���ك ثابت في العقل، كما يقال: 
لي���س العاقل الذي يعلم اخلير من الش���ر؛ وإمنا العاقل الذي 
حون وجود السلطان  يعلم خير اخليرين، وش���ر الشرين، ويرجِّ
مع ظلمه على عدم الس���لطان، كما قال بعض العقالء: ستون 
س���نة من سلطان ظالم، خيٌر من ليلة واحدة بال سلطان... ثم 
الوالية وإن كانت جائزة ومس���تحبة، أو واجبة، فقد يكون في 
حق الرجل املع���نيَّ غيرها أوجب، أو أحب، فيقدم حينئٍذ خير 
اخليرين وجوباً تارة، واس���تحباباً أخرى، ومن هذا الباب تََولِّي 
يوس���ف الصديق على خزائن األرض مللك مصر، بل ومسألته 
أن يجعله عل���ى خزائن األرض وكان املل���ك وقومه كفاراً كما 
َناِت َفَما ِزْلُتْم ِفي َشٍكّ  قال تعالى: }َوَلَقْد َجاَءُكْم ُيوُســـُف ِمن َقْبُل ِباْلَبِيّ

  ( قواعد األحكام: ) /136(.

َّـــا َجاَءُكم ِبِه{ ]غافر: ٣٤[. وق���ال - تعالى - عنه: }َوَقاَل اْلـَمِلُك  ِمّ
َمُه َقاَل إَنَّك اْلَيْوَم َلَدْيَنا َمِكنٌي َأِمنٌي #^٥٤^#(  ا َكَلّ اْئُتوِني ِبِه َأْسَتْخِلْصُه ِلَنْفِسي َفَلَمّ

َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اأَلْرِض إِنّي َحِفيٌظ َعِليٌم{ ]يوسف: ٥٤ - ٥٥[.
ومعلوم أنه مع كفرهم ال بدَّ أن يكون لهم عادة وُس���نة في 
قبض األموال وصرفها على حاش���ية امللك وأهل بيته وجنده 
ورعيته، وال تكون جاريًة على س���نة األنبياء وعدلهم، ولم يكن 
يوسف ميكنه أن يفعل كما يريد، وهو ما يراه من دين الله، فإن 
القوم لم يس���تجيبوا له، لكن فعل املمكن من العدل واإلحسان، 
ونال بالس���لطان من إكرام املؤمنني ما لم يكن ميكنه أن يناله 

بدون ذلك()2 .
وله�ذه الق�اعدة أمثل�ة وتطبيق�ات وشواهد م�ن الشرع ال حتصى، 
متا:  منها: أن مفسدة اخلمر وامليس�ر أعظ�م من النف���ع فيهما ولذا ُحرِّ
}َيْســـَأُلوَنَك َعِن اْلـَخْمِر َواْلـَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما إْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللَنّاِس َوإْثُمُهَما َأْكَبُر 

ْفِعِهَما{ ]البقرة: ٢١٩[.  ِمن َنّ
وعن عائش���ة - رضي الله عنها - أن النبي # قال: »لوال 
أن قومك حديٌث عهُدهم بجاهلي���ة، لهدمت الكعبة وجلعلتها 

على قواعد إبراهيم«)3 .
وق���د أورده البخاري في باب  من ت���رك بعض االختيار 
مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه(.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال:  كان رسول الله 

# يتخولنا باملوعظة مخافة السآمة علينا()4 .
فت���رك مصلحة كثرة الوعظ والتعليم، خوفاً من مفس���دة 

الفتور وامللل.
وقد ذكر العز بن عبد الس���الم أمثلة لهذا التعارض بلغت 
مة، لكنها جائزة  ثالثة وس���تني مثاالً، منها: الغيبة مفسدة محرَّ
نَ���ت مصلح���ة واجبة التحصيل مثل أن يش���اور في  إذا تضمَّ
مصاهرة إنسان، فيذكره مبا يكره، كما قال النبي # لفاطمة 
بن���ت قيس ملا خطبها أبو جه���م ومعاوية: »إن أبا جهم ضراب 

للناس، ومعاوية ال مال له«)5 .

وكذلك القدح في الرواة.
وكذلك كش���ف العورات والنظر إليها مفسدتان محرمتان 

ويجوزان ملا يتضمنانه من مصلحة اخلتان، أو املداواة)6 .

 2( مجموع الفتاوى: )50/20(.
 3( صحيح البخاري )126(، وصحيح مسلم )1333(.
 4( صحيح البخاري )68(، وصحيح مسلم )2821(.

 5( صحيح مسلم )1480(.
 6( قواعد األحكام: ) /153 - 155(.
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ومن تطبيقات هذه القاعدة: ما نُقل عن عبد امللك بن عمر 
اب���ن عبد العزيز - رحمه���م الل�ه -، أنه ق����ال ألبي�ه مل�ا ول�ي 
اخل�الف���ة: ما لك ال تنفذ األمور، فوالله ما أبالي لو أن الق�دور 
غل����ت بي وب���ك ف�ي احلق، قال: ال تعجل يا بن���ي، فإنَّ الله ذم 
اخلمر ف���ي آيتني وحرمهما في الثالث���ة، وإني أخاف أن أحمل 

الناس على احلق جملة فيدعوه جملة)1 .
ومن ذلك أيضاً كتم���ان العلم الذي أوجب الله - تعالى - 
نش���ره وبثَّه بني الناس إذا كان بعض الناس يقصر فهمه عنه 

فيكون فتنة، أو يحمله على غير محله.
ثوا الناس مبا  ولذا ق���ال علي - رضي الله عن���ه -:  حدِّ

يعرفون؛ أحتبون أن يكذب الله ورسوله()2 .
وملا قال النبي # ملعاذ: »من لقي الله ال يش���رك به شيئاً 
���ر الناس؟ قال: »ال، إني أخاف أن  دخل اجلنة«. قال: أال أبشِّ

يتكلوا«)3 .
ث أنس بن مالك - رضي الله عنه - احلجاَج بن  وملا ح���دَّ
يوسف بعقوبة النبي # للعرنيني. قال احلسن البصري: وددت 

ثه بهذا)4 . أنه لم يحدِّ
ونقل عن أنس أنه قال: ما ندمت على شيء ما ندمت على 
حديث حدثته احلجاج؛  وإمنا ذلك ألنَّ احلجاج كان مس���رفاً 

في العقوبة، وكان يتعلَّق بأدنى شبهة()5 .

رابع��ًا: حكم املصحلة املتروكة واملفس��دة املرتكبة 
مما مضى:

املصلحة املتروكة دفعاً الرتكاب مفس���دة أعظم، واملفسدة 
املرتكبة دفعاً ملفسدة أعظم، واملصلحة التي تركت كذلك لفعل 
مصلحة أعظم - كما س���بق - ليست على أصلها، بل املصلحة 
املتروكة مما س���بق ليس���ت مصلحة مطلوبة بل هي مفسدة، 

والسيئة املرتكبة ليست سيئة، بل هي مصلحة مطلوبة.
فال إثم على تارك املصلحة مما سبق، ولو كانت واجبة، وال 

إثم على مرتكب السيئة ولو كانت حراماً.
يقول ابن تيمية:  إذا كان ال يتأتى فعل احلس���نة الراجحة 

  ( األعالم للزركلي )100/5(، وقد أشار لهذه القصة ولم يوردها بهذا النص عدد من 
املؤرخني كابن كثير والذهبي وأما الزركلي فأحال لترجمته البن رجب، ولذا نقلها 

بصيغة التمريض وهو مخرج في احللية ألبي نعيم والزهد ألحمد مختصراً.
 2( صحيح البخاري )127(.

 3( صحيح البخاري )128(، وصحيح مسلم )32(.
 4( صحيح البخاري )5685(، وصحيح مسلم )1671(.

 5( فتح الباري: )10/ 149(.

إال بس���يئة دونها في العقاب ولم ميكن إال ذلك، فهنا ال تبقى 
س���يئة؛ فإن ما ال يتم الواجب أو املس���تحب إال به فهو واجب 
أو مس���تحب، ثم إن كان مفس���دته دون تلك املصلحة لم يكن 
محظوراً، كأكل امليتة للمضطر، ونحو ذلك من األمور احملظورة 
التي تبيحها احلاجات، كلب���س احلرير في البرد، ونحو ذلك، 
وهو باب عظيم، فإنَّ كثيراً من الناس يستش���عر س���وء الفعل، 
وال ينظر إلى احلاج���ة املعارضة له التي يحصل بها من ثواب 
احلسنة ما يربو على ذلك؛ بحيث يصير احملظور مندرجاً في 
احملبوب، أو يصير مباح���اً إذا لم يعارضه إال مجرد احلاجة، 
كما أن من األمور املأمور بها إيجاباً أو استحباباً: ما يعارضها 
مفسدة راجحة جتعلها محرمة أو مرجوحة، كالصيام للمريض، 
والطه���ارة باملاء ملن يخاف عليه املوت كما قال - عليه الصالة 
والس���الم -: »قتلوه، قتلهم الله، أال س���ألوا إذ لم يعلموا؛ إمنا 

شفاء العيِّ السؤال«)6 .
ويقول أيضاً:  إذا كان في الس���يئة حسنة راجحة لم تكن 
س���يئة، وإذا كان في العقوبة مفسدة راجحة على اجلرمية لم 

تكن حسنة بل تكون سيئة()7 .
ويق���ول أيضاً:  األمر والنه���ي وإن كان متضمناً لتحصيل 
مصلحة ودفع مفس���دة، فينظر في املعاِرض له؛ فإن كان الذي 
يفوت من املصالح أو يحصل من املفاسد، أكثر لم يكن مأموراً 

ماً إذا كانت مفسدته أكبر من مصلحته()8 . به، بل يكون محرَّ
ولهذا أمر الغالُم املؤم���ُن امللَك أن يقتله، ومقصده إظهار 
ز الفقه���اء للمجاه���د أن ينغمس في صفوف  الدي���ن)9 ، وجوَّ
الكف���ار، وإن غلب على ظنه أن يُقتل، إذا كان في ذلك مصلحة 

للمسلمني)10 .
وقد أقر النبي # خالد بن الوليد - رضي الله عنه - على 
اإلمرة، مع أنه كان قد يفعل أحياناً ما ال يرضاه النبي #؛ ألنه 

كان أصلح في باب اجلهاد من غيره)11 .
وملحظ هذا األمر ما يقرره الشاطبي من أن املصالح في 
الدنيا مشوبة مبفاس���د، واملفاسد مقترنة بشيء من املصالح، 
والدنيا كلها وضعت على االمتزاج بني الطرفني، وال يقدر أحد 

 6( مجموع الفتاوى: )28/35( واحلديث في سنن أبي داود )336(، وصححه األلباني 
في صحيح اجلامع )4362(.
 7( مجموع الفتاوى: )212/28(.
 8( مجموع الفتاوى: )129/28(.

 9( صحيح مسلم )3005(.
 10( مجموع الفتاوى: )450/28(.

   ( انظر: مجموع الفتاوى: )255/28(، منهاج السنة النبوية: )479/4(.



العدد 10298

على استخالص جهة منها خالصة، فيكون معنى ذلك: أن قولنا 
عن الش���يء إنه مصلحة أو مفس���دة فهو بالنظر إلى ما يغلب 
منهما، ويق���ول:  فاملصلحة إذا كان���ت الغالبة فهي املقصودة 
ش���رعاً، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد.. وكذلك املفسدة 
إذا كانت هي الغالبة فرفعها هو املقصود ش���رعاً، وألجله وقع 

النهي()1 .

ويقول ابن تيمية:  فتبني أن السيئة حتتمل في موضعني: 

دفع ما هو أسوأ منها، إذا لم تُدَفع إال بها، وحتصل مبا هو أنفع 

من تركها إذا لم حتصل إال بها. واحلسنة تُتَرك في موضعني: 

تة ملا هو أحس���ن منها، أو مستلِزمة لسيئة تزيد  إذا كانت مفوِّ

تها على منفعة احلس���نة... فإذا ازدحم واجبان ال ميكن  مضرَّ

م أوكدهما؛ لم يكن اآلخر في هذه احلال واجباً،  جمعهما فُقدِّ

ولم يكن تاركه ألجل فعل األوكد تارُك واجٍب في احلقيقة.

مان ال ميك���ن ترك أعظمهما إال  وكذل���ك إذا اجتمع محرَّ

بفع���ل أدناهما، لم يكن فعل األدنى في هذه احلال محرماً في 

ى ذلك تَْرك واجٍب، وسمى هذا ِفْعل محرم  احلقيقة، وإن س���مَّ

باعتبار اإلطالق لم يض���ر، ويقال في مثل هذا: ترك الواجب 

لعذر، وفعل احملرم للمصلح���ة الراجحة أو للضرورة أو لدفع 

ما هو أحرم()2 .

خامسًا: كيفية املوازنة بني املصاحل واملفاسد:
املوازن���ة عمل دقيق، تكتنفه عدة مخاطر؛ ولذا فهو يحتاج 

لفقيه نفس متمكن من علوم الش���رع، مس���تبصر بواقع احلال 

مدرك ملآالت األفعال وآثارها.

يقول ابن تيمية:  باب التعارض باب واس���ع جداً؛ خاصة 

في األزمن���ة واألمكنة التي نقصت فيها آث���ار النبوة وخالفة 

النبوة، فإن هذه املسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت 

هذه املسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بني األمة؛ فإنه إذا 

اختلطت احلسنات بالسيئات وقع االشتباه والتالزم، فأقوام قد 

حون هذا اجلانب وإن تضمن سيئات  ينظرون للحسنات فيرجِّ

حون اجلانب اآلخر  عظيمة، وأقوام قد ينظرون للسيئات فيرجِّ

وإن ترك حسنات عظيمة، واملتوسطون الذين ينظرون األمرين 

  ( املوافقات: )26/2(.
 2( مجموع الفتاوى: )48/20(.

قد ال يتبني لهم أو ألكثره���م مقدار املنفعة واملضرة، أو يتبنيَّ 

لهم، فال يجدون من يعينهم للعمل باحلس���نات وترك السيئات 

لكون األهواء قارنت اآلراء()3 .

هات املوازنة فال بد  وقب���ل أن نذكر وجوه الترجي���ح وموجِّ

أن ننبه هنا إلى أن املعيار الصحيح إلدارك املصالح والفاس���د 

هو الكتاب والسنة، وهذا أمر تدركه الفطر السليمة، والعقول 

الصحيح���ة؛ ولذا فاملعتَب���ر في معرفه املصلح���ة هو النص 

الشرعي، فإن الشرع ال يهمل مصالح العباد.

يقول ابن تيمي���ة:  معيار مقادير املصالح واملفاس���د هو 

مبيزان الش���ريعة؛ فمتى قدر اإلنسان على اتباع النصوص لم 

يعدل عنها، وإال اجتهد برأيه ملعرفة األشباه والنظائر، وقلَّ أن 

حتوز النصوص من يكون خبيراً بها وبداللتها()4 .

ومن املصالح واملفاسد ما يكون الترجيح بينهما بالتقريب؛ 

ألنها  ال وقوف على مقاديرها وحتديدها()5 ، وبذلك فهي من 

موارد االجته���اد التي يختلف فيها النظر بني املجتهدين، فمن 

أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد.

إال أن املطلوب من الناظر عند املوازنة أن يستوفي النظر 

غير غاف���ل عن أي وصف مؤث���ر. يقول ابن تيمي���ة:  الورع 

م، وليس هو ترك احملرم  املشروع هو أداء الواجب وترك احملرَّ

فقط... ومن هنا يغلط كثير من الناس فينظرون ما في الفعل 

من كراهة توجب تركه وال ينظرون ما فيه من جهة أمر توجب 

فعله()6 .

وس���بب ذلك أن من الناس من ينظر للفس���اد املوجود في 

الفعل والذي يحمله على ترك���ه، وال ينظر إلى ما يعارض من 

املصلحة الراجحة.

واملطل���وب من الناظر أالَّ يغفل ع���ن أي وصف للحال أو 

املآل، ويتحرى الصواب، مع االستشارة؛ فإن الصواب قد يظهر 

لقوم ويغيب عن آخري���ن، وينبذ الهوى فإن في اتباعه مضادة 

للصواب، ويس���تعمل اإلخالص وُحْسَن القصد وسالمة القلب 

فإن املوازنة مزل���ة قوم، ومدحضة فهم، وكثي���راً ما يقع فيه 

االختالط.

 3( املرجع السابق.
 4( مجموع الفتاوى )129/28(.

 5( قواعد األحكام الصغرى، ص 100.
 6( مجموع الفتاوى: )279/29(.
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ومن املرجحات اليت ميكن ذكرها هنا لعملية املوازنة ما يلي:
1 - ترجيح الش���ارع جلنٍس أو نوع من العمل على غيره: مثال ذلك: أن الش���رع جاء 
بتقدمي الدع���وة إلى تصحيح االعتقاد قبل تعلُّم أحكام العب���ادات، فدل على أن العناية 

بتقرير مسائل العقيدة أهم من العناية بتقرير مسائل الشريعة.
وكذلك فإن تقدمي الش���رع لبر الوالدين على اجلهاد  غير املتعني( يدل على رجحان 

النفقة على الوالدين على نفقة اجلهاد الذي لم يتعني.
2 - النظ���ر في قيمة املصلحة وترتيبها: فاملصال���ح قد تكون ضرورية أو حاجية أو 
حتس���ينية، واملفاسد تتعلق بها كذلك، وأعلى املقاصد هو حفظ الدين من جانب الوجود 

ومن جانب العدم، ثم النفس، ثم العقل ثم النسل، ثم املال كذلك.
وكل مصلحة منها لها تتمة وتكملة حلكمته ونفعه، فيراعى عند املوازنة هذه املفاضلة. 
يقول الشاطبي:  اجلهاد مع والة اجلور قال العلماء بجوازه. قال مالك: لو ترك ذلك لكان 
ضرراً على املسلمني؛ فاجلهاد ضروري، والوالي فيه ضروري، والعدالة في الوالي تكملة؛ 

ولذا جاء األمر باجلهاد مع والة اجلور.
وكذلك ما جاء من األمر بالصالة خلف الوالة الس���وء، فإن في ترك سنة اجلماعة، 
واجلماعة من ش���عائر الدين املطلوبة، والعدال���ة مكملة لذلك املطلوب، وال يبطل األصل 

بالتكملة()1 .
ة بل  ح مصالح خاصة على مصالح عامَّ 3 - النظ���ر في العموم واخلصوص: فال ترجَّ
ة ألجل العامة، وميثل لذلك العز بن عبد السالم فيقول:  لو  العكس فيحكم على اخلاصَّ
ه  أعط���ى أحُد الظلمة ملن يُقتَدى به م���ن أهل العلم والعبادة ماالً، فلو أخذه أمكنه أن يردَّ
لصاحبه إن كان مغصوباً، أو إنفاقه في وجوه خير تنفع الناس، ولكن يس���وء ظن الناس 
في���ه، فال يقبل���ون فتياه، وال يقتدون به؛ فهنا ال يجوز له أخذه، ملا في أخذه من فس���اد 
اعتق���اد الناس ف���ي صدقه ودينه، فيكون قد ضيع على الن���اس مصالح الفتيا والقدوة، 

وِحْفُظ هذه املصلحة أَْولى من رد املغصوب لصاحبه، أو نفع الفقير بالصدقة()2 .
ع: ولذا  ع حصولها من عدمه، ومدى قوة حصول املتوقَّ 4 - النظر في امل���آالت، وتوقُّ
ف���إن قتل املرتد، واملنافق إذا ظهر نفاقه من واجبات الش���رع، وقد يترك إذا تبنيَّ ظهور 

احتمال انزجار الناس عن اإلميان خوفاً من العقوبة.
ولذا  قي���ل لإلمام أحمد عن بع���ض األمراء: إنه أنفق على مصح���ف ألف دينار. 
فق���ال: دعهم، فهذا أفضل ما أنفق���وا فيه الذهب، أو كما قال. مع أن مذهبه أن زخرفة 
املصاحف مكروهة وقصده أن هذا العمل فيه مصلحة، وفيه أيضاً مفس���دة ُكِره ألجلها، 
فهؤالء إن لم يفعلوا هذا وإال اعتاضوا بفس���اد إلصالح فيه، مثل أن ينفقها في كتاب من 

كتب الفجور()3 .
واحلاصل أن الترجيح يتفاوت بني املجتهدين بحس���ب املسائل واألحوال؛ َفلْيحذر من 
اشتغل بذلك أن تزلَّ قدمه وليستعن بالله - تعالى - فإنه املوفق للصواب وامللهم للعباد.

  ( املوافقات: )15/2(.
 2( قواعد األحكام: ) /71(.

 3( تضمني من اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية: )620/2(.
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استيعاب المقاالت
وتحرير النزاع عند أبي العّباس

احلمد لله والصالة والس���الم على رس���ول الله وعلى آله 
وصحبه ومن وااله وبعد:

ال يُعل���م البن تيمية نظير في معرفة امللل والنحل، فدرايته 
مبقاالت الفرق اإلسالمية وغير اإلسالمية تبهر العقول، بل إنه 

أدرى وأعلم مبقوالت املبتدعة من املبتدعة أنفسهم.
يقول تلميذه ابن عبد اله���ادي: »ثم انفتح له بعد ذلك من 
الرّد على الفالسفة واجلهمية وسائر أهل األهواء والبدع، ما ال 
يوصف وال يعّبر عنه، وجرى له من املناظرات العجيبة واملباحث 
الدقيقة، في كتبه وغير كتبه مع أقرانه وغيرهم في سائر أنواع 

العلوم ما تضيق العبارة عنه«)) .
ومن أنعم اللُه علي���ه مبطالعة التراث التّيمي يلحظ براعة 
فائق���ة، وقدرة عجيب���ة في فهم أقوال املخالفني، واس���تيعاب 
ش���بهاتهم، ودرايته بأصولها  وجذورها، ومهارًة في توضيحها 

وتقريبها  وتلخيصها بعلم  وعدل، وفقه وإنصاف.
كما يَش���هد حدةَ ذكائه وتوّقد فكره في بيان تش���ابه هذه 
املقاالت والقدر املشترك بينها تارًة، وبيان اختالفها وافتراقها 
تارة أخرى، وتف���اوت االنحراف بني تلك املق���االت، ومعرفته 

 *( أستاذ مشارك في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية - الرياض.
  ( العقود الدّرية، صـ67.

الراس���خة مبراتب الطوائف  وتفاضلهم.. ث���م إن ابن  تيمية 
ال يقتص���ر على ذلك بل يعقبه بالنق���ض املتني لتلك املقاالت، 

واإلتيان عليها من أصولها، ونسف قواعدها.
فابن تيمي���ة - وكأن العلوم بني عينيه كما وصفوه- عندما 
ينظر في مقاالت الفرق والنحل، فمع كثرة مقاالتهم وتش���عبها، 
وعويص مذاهبهم وغموضها، وما قد يبدو من تضاّدها وتقابلها، 
إال أنه بذهنه الس���يال، وعلمه الزّخار،  ونور بصيرته استطاع 
أن يقّرب هذه املقوالت وأن يرّدها إلى أصولها، ويحرر منش���أ 
الضالل، ويكشف عن أصل االضطراب فيها، كما سيتضح من 

خالل الشواهد التالية:
- م���ا أكثر مقاالت الفرق اإلس���المية في تعريف اإلميان 
كاخلوارج واملعتزل���ة واملرجئة.. ومع تقاب���ل وتضاد الوعيدية 
 اخلوارج واملعتزلة(  واملرجئة لكنهم يتفقون على أصل فاس���د 
تفّرع���ت عنه البدع في اإلمي���ان، »فإنهم ظنوا أن اإلميان متى 
ذه���ب بعضه ذهب كلّه لم يبق منه ش���يء، ث���م قالت اخلوارج 
واملعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورس���وله، فإذا ذهب شيء 
منه لم يبق مع صاحبه من اإلميان شيء فيخلد في النار، وقالت 
املرجئة على اختالف فرقهم: ال تُذِهب الكبائُر وترُك الواجبات 
الظاهرة ش���يئاً من اإلميان، إذ لو ذهب ش���يء منه لم يبق منه 

شيء، فيكون شيئاً يستوي فيه البّر والفاجر.

د. عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف)* 

w w w . a l a b d u l l t i f . n e t
@dralabdullatif 

] العقيدة والشريعة[ 
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ونصوص الرس���ول # وأصحابه ت���دّل على ذهاب بعضه 
وبقاء بعضه..«)) .

وبنّي ذلك في موطن آخر فقال: »وطوائف أهل األهواء من 
اخلوارج واملعتزلة واملرجئة يقولون إنه ال يجتمع في العبد إميان 
ونفاق.. ومن هنا  غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار 
الصحابة والتابعني لهم بإحسان مع مخالفة صريح املعقول«)) .
واحلاصل أن اإلنحراف في تعريف اإلميان ناشٌئ عن أصل 
فاسد يتفق عليه الوعيدية واملرجئة، وهو أن اإلميان شيء واحد 
ال يتبعض وال يتجزأ، فال ميكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه..
- وأما في مس���ائل الق���در فقد احتفى اب���ن تيمية بهذا 
الفرقان املبني بني اإلدارة الكونية القدرية، واإلدارة الش���رعية 
الدينية، وأثبت هذا التقس���يم الش���ريف في في مواطن كثيرة 
جداً، وبنّي أن هذا التقس���يم ذكره غير واحد من أهل الس���نة، 
وأن أبا احلسن األشعري خالف ذلك فجعل املشئية هي احملبة 

والرضا.
فق���ال - رحمه الل���ه -: »وجهم ومن وافقه م���ن املعتزلة 
اش���تركوا في أن مش���يئة الله ومحبته ورضاه مبعنى واحد، ثم 
قال���ت املعتزلة: وهو ال يحّب الكفر والفس���وق والعصيان، فال 
يش���اؤه، فقالوا: إنه يكون بال مش���يئة، وقالت اجلهمية، بل هو 
يش���اء ذلك، فهو يحّبه ويرضاه، وأبو احلسن  األشعري( وافق 

هؤالء، ولم يفّرق بني املشيئة، واحملبة والرضا«)) .
ونقل ابن تيمية أن السلف على التفريق بني املشئية واحملبة، 
فقال: »وأما جمهور أهل الس���نة فيفّرقون بني اإلرادة واحملبة 
والرض���ا، فيقولون إنه وإن كان يريد املعاصي فهو ال يحّبها وال 
يرضاه، بل يبغضها ويسخطها، ينهى عنها، فهؤالء يفّرقون بني 

مشيئة الله ومحبته..«)) .
واملقص���ود أن القدرية النفاة واجلبرية على طرفي نقيض، 
إال أن منش���أ ضاللهم واحد، وهو التس���وية بني مش���ئية الله 
تعالى، وبني محبته ورضاه، فجعلوا املشيئة هي احملبة، ثم قالت 
املعتزلة القدرية: إن املعاصي ال يحّبها الله فهي خارج مشيئته!
وقالت اجلمهية اجلبرية: املعاصي واقعة مبشيئة الله، فالله 

يحبها ويرضاها - تعالى الله عن ذلك -.

  ( اإلميان، صـ210.
السنة  ومنهاج   ،270/18  ،471/12 الفتاوى  مجموع  وينظر:  صـ337،  اإلميان،   )2 

.570/4 ،204/5
 3( الفتاوى 474/8.

 4( املنهاج 15/3= باختصار، وينظر: النبوات  /287، الفتاوى 166/10.

واحلق أن املعاصي وإن كانت واقعة مبشيئة الله، إال أن الله 
ال يحبها وال يرضاها، فال يرضى س���بحانه لعباده الكفر، والله 

ال يحب الفساد.
- وأم���ا ما يتعلق مبس���ائل األس���ماء والصف���ات.. فهذا 
كثي���ر ومن ذلك أننا جند طرفني ف���ي إثبات أفعال الله تعالى، 
فالكالبية واألش���اعرة يجعلونها قدمية بعينه���ا مالزمة لذاته 
س���بحاته، وأما املعتزلة فيجعلونها مخلوقة منفصلة عنه، وأهل 
السنة واجلماعة يقولون: إن أفعال الله تعالى قائمة بذات الله 
تعالى-رداً على املعتزلة-وأنها متعلقة مبشيئته وقدرته رّداً على 

األشاعرة والكالبية)) .
لكن منش���أ اضطراب الفريق���ني  املعتزلة واألش���اعرة( 
واحد: حيث اش���تركا ف���ي أن الله تعالى ال يق���وم به ما يكون 
بإرادت���ه وقدرته، فل���زم املعتزلة أنهم جعل���وا أفعاله مخلوقة، 
ولزم األشاعرة أنهم جعلوا أفعاله قدمية الزمة لذاته سبحانه، 

وليست متعلقة مبشيئته وقدرته)) .
وكذا مسألة دوام احلوادث وتسلسلها، فالفالسفة يقولون 
بق���دم العالم ودوام احلوادث بإط���الق، واملتكلمون ينفون دوام 
احلوادث ف���ي املاضي بإط���الق، وهذان الق���والن املتقابالن 
يش���تركان في أصل واحد فاس���د وهو أن تسلس���ل احلوادث 

يستلزم قدم العالم)) .
ثم إن قول الفالسفة بوقوع احلوادث بال محدث وال صانع 

هو نظير قول املتكلمة بحدوث احلوادث بال سبب)) .
والفيصل في مسألة دوام احلوادث هو التفريق بني أفرادها 
وبني أنواعها، والفالس���فة  واملتكلمون ل���م يفّرقوا بينها، فنعيم 
اجلّنة مثاًل دائم ال يزول قال تعالى: }ُأُكُلَها َداِئٌم َوِظُلَّها{ ]الرعد: 
َفاٍد{ ]ص: ٥٤[  فالدائم الذي ال ينفد  ٣٥[ }إَنّ َهَذا َلِرْزُقَنا َما َلُه ِمن َنّ

هو النوع، وإال فكل فرد من أفراده نافد فقضى ليس بدائم)) .
وأخيراً فهذه النماذج الرائعة والشواهد السامقة ينبغي أن 
نوّظفها وأن نعتبر بها في التعامل مع النوازل العقدية والفكرية 
املعاصرة، وس���بيل فهمه���ا، ورّدها إلى أصولها، ومالبس���ات 
نشأتها، ومواطن االتفاق واالفتراق فيما بينها، ثم احلكم عليها 

وتقوميها وفق النقل والعقل، والله املستعان.

 5( ينظر: الصفدية 89/2، الدرء 147/2، الفتاوى 144/6.
 6( ينظر: الدرء 112/2.
 7( ينظر: الدرء 147/9.

 8( ينظر: الفتاوى 187/12، الصفدية  /133.
 9( ينظر: الصفدية  /65، واملنهاج  /426.
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] بلِّغوا عني ولو آية [

كامل ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  د. 
d.amk@hotmail.com

ت عليها  لم يس���بق ألمة اإلسالم في العصر الراهن؛ أن مرَّ
متغيرات فاعلة وفاصلة كالتي مترُّ بها اليوم، فنحن في مرحلة 
تبرزفيها ظواهر محيرة، حيث يبدو األمر الواحد مزدوج الوجه: 

شق مشرق مضيء، واآلخر مظلم معتم.
- فبينما يعيش اإلس���الميون - واملس���لمون وراءهم - في 
بل���دان كثيرة، مرحلة اقتراب من دخ���ول عصر القوة والتحرر 
والتمكني، جندهم في الوقت نفسه يحيون أكثر املراحل خطورة 
ووعورة بسبب التحديات اجلسيمة املجتمعة عليهم؛ إلرجاعهم 

إلى الوراء دهوراً، بعد استدراجهم ثم التفرد بهم.
- وبينم���ا تتميز املرحلة بأن األع���داء املتربصني - داخلياً 
وخارجياً - في أضعف أحوالهم،وأكثرها انكش���افاً وانفضاحاً، 
مقارنة مبا كانوا عليه في العقود الطويلة املاضية؛ فإن الشواهد 

تظهرأنهم س���يكونون أكثر مكراً و ش���راً وشراس���ة، الستيالء 
املخاوف عليهم من نهوض ثم صعود العمالق اإلسالمي املتطلع 

إلى استرجاع حقوقه، واسترداد كرامته.
- وبينما نرى الشعوب العربية واإلسالمية في أقرب أحوالها 
دنواً من اإلجماع على اختيار املش���روع اإلسالمي وممثليه؛ جند 
املمثلني لذلك املشروع في الفصائل والتيارات؛ على أبواب مرحلة 
من االستغراق في اخلالفات والنزاعات والتنافسات على غنائم 
ماقب���ل النصر، مبا قد يؤخ���ر هذا النصر، ويه���دد جناح ذلك 

املشروع. وهذا أخطر ظواهر املشهد إثارة للمخاوف والقلق!
 لهذا؛ فال خيار أن يتداعى العقالء واحلكماء في كل اجتاه 
سريعاً إلى االستعصام بالله، وااللتحام باألمة، واالئتالف فيما 

بينهم على كلمة سواء.

اجلماعة األم... وفريضة الوقت
ُقوا{ }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الَلِّه َجِميًعا َوال َتَفَرّ
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اجلماعة األم: واقع منظور وأمل منتظر:
وأعن���ي باجلماعة األم هنا؛ ذل���ك الكيان الرحب، اجلامع 
في ساحاته وفضاءاته كل ملتزم باإلسالم الصحيح وعامل له، 
سواء أكان عربياً أم أعجمياً، عاملاً أم عامياً، منتمياً أم مستقاًل 

من املنضوين حتت اللواء اجلامع؛ لواء أهل السنة واجلماعة.
الش���ك أن األصل هو االنتماء لإلس���الم، لوال أن مسمى 
اإلس���الم قد زوحم من���ذ وقت مبكر من التاريخ اإلس���المي، 
باالش���تراك فيه من الفرق املنحرفة عنه، التي أخبرالنبي #، 
عن افتراقها عن األمة في قوله #:  افترقت اليهود على إحدى 
وسبعني فرقة، كلها في النار إال واحدة، وافترقت النصارى على 
اثنتني وس���بعني فرقة كلها في النار إال واحدة، وستفترق هذه 
األمة على ثالث وس���بعني فرقة كلها في النار إال واحدة( قالوا 
يا رس���ول الله! من الفرقة الناجية؟ قال:  من كان على مثل ما 
أن���ا عليه اليوم وأصحابي( وف���ي رواية:  هي اجلماعة يد الله 

على اجلماعة()1 .
 إن تلك  اجلماعة( هي حقاً اجلماعة األم لكل اجلماعات 
التي مثلت اإلسالم الصحيح عبر التاريخ اإلسالمي، ف  األم( 
هنا مرادفة ل�  األمة( التي جاء القرآن مبدحها، وإعالء شأنها، 
ٍة ُأْخِرَجْت ِللَنّاِس َتْأُمُروَن ِباْلـَمْعُروِف  في قوله تعالى: }ُكنُتـــْم َخْيَر ُأَمّ
َوَتْنَهـــْوَن َعـــِن اْلـُمنَكِر َوُتْؤِمُنـــوَن ِبالَلِّه{ ]آل عمـــران: ١١٠[، وقوله: 
ًة َوَســـًطا ِلَّتُكوُنوا ُشـــَهَداَء َعَلـــى الَنّاِس َوَيُكوَن  }َوَكَذِلـــَك َجَعْلَناُكْم ُأَمّ
ُســـوُل َعَلْيُكْم َشـــِهيًدا{ ]البقرة: ١٤٣[ . فالميكن أن تكون هذه  الَرّ
األمة املمدوحة ش���يئاً آخر غير الس���واد األعظم، الذي ينهج 

منهاج النبوة، على طريق الصحابة. 
 ال أري���د هنا أن أنزع وص���ف  اجلماعة األم( عن جماعة 
اإلخوان املسلمني التي اش���تهرت بذلك الوصف، فهذا وصف 
نس���بي لها، باعتبارها اجلماعة املعاصرة األولى التي أسست 
للحركة اإلس���المية الُسنية، ذات الطابع السياسي والعاملي، ثم 
تفرعت منها معظم اجلماعات احلركية، فتلك اجلماعة - بهذا 
االعتبار التاريخي، جديرة بذلك االسم على ذلك املستوى، فهو 
ح���ق لها والئق بها، مهما كان االتفاق أو االختالف معها، لكنها 
في الوقت نفسه إحدى فصائل أو تيارات اجلماعة األم الكبرى
الت���ي لها اليوم فروع وفصائل وتي���ارات عديدة في أنحاء 
العال���م ذلك، كان م���ن واجبها أن تتقارب وتتع���اون على البر 
والتقوى، حتت مظلة املشروع الواحد:  املشروع السني(، خاصة 

 )345/3( الفتاوى  مجموع  في  تيمية  ابن  وقال  واملسانيد،  السنن  أصحاب  رواه   )  
صحيح مشهور، وقال األلباني في السلسلة الصحيحة )1492(: »صحيح«.

وأن تل���ك التيارات؛ تتب���ادل فيما بينهم���ا أدوار التخصصات 
املختلفة في ميادين العمل اإلسالمي، وهذا من شأنه أن يجعلها 
تتكامل في طور النهوض الذي تعيش���ه األمة اليوم. لكن الواقع 
املعاش على األرض؛ أن أمة اإلس���الم التي افترقت على ثالث 
وس���بعني فرقة، بحيث لم تبق فيها إال فرقة واحدة على النهج 
الصحيح- وهي طائفة السنة واجلماعة - هذه الطائفة يجري 
تقس���يمها هي األخرى منذ زمان، لتُنصب بداخلها معاقد والء 
وبراء، وُحب وبغض، على أسس حزبية مفرقة، بدالً من األسس 

املنهجية اجلامعة.
هذه  اجلماعة / األمة( مدعوة اليوم قبل الغد؛ أن تتداعى 
فصائلها إلى كلمة سواء، من كتاب الله وسنة رسوله # لتلبية 
دع���وة؛ لم تطلقها جماعة وال هيئة وال ش���خص، بل هي دعوة 
ن���ادى بها الوحي في عبارات فصيحة صريحة من فوق س���بع 

سموات، وقبل أكثر من ألف وأربعمئة عام، دعوة تقول:
}َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الَلِّه َجِميًعا{

وكلمة  جميعاً( هذه.. تنظم كل عامل لإلس���الم احلق، ألن 
هؤالء  جميعاً( على اختالف جتمعاتهم، يعيش���ون اليوم مرحلة 
فاصلة بني عصري���ن، عصر العودة والتمك���ني واالنتعاش، أو 
عص���ر التراجع والضمور واالنكماش، ه���م مخيرون اليوم بني 
أن يكونوا أو ال يكونوا، ألنهم  جميعاً( مس���تهدفون، و  جميعاً( 

مرصودون محسودون.
إن االعتصام املطلوب، ليس خياراً »تكتيكياً« كذلك اخليار 
املؤق���ت الذي تقوم عليه التحالفات والصفقات السياس���ية أو 
العس���كرية، بل هو ليس خياراً  إس���تراتيجياً( بحيث يخضع 
ملعايير التغيير مس���تقباًل بحس���ب جناح اخلطط أو إخفاقها، 
ولكنه ينبغ���ي أن يكون قراراً مصيرياً، ولي���س خياراً مرحلياً؛ 
ألن���ه فريضة يعدُّ التفريط فيها تضييعاً ألصل من أصول دعوة 

اإلسالم.
إن هذه الدعوة: }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الَلِّه َجِميًعا{ توجيه رباني 
تربى عليه اجليل األول الذي خوطب به أول مرة، والدعوة إلى 
االعتصام في تلك اآلية جاءت في س���ياق عدد من التوجيهات 
القرآنية، الهادفة إلى ترشيد املسار العملي والوظيفي للحاملني 
لراي���ة الدعوة اإلس���المية في عصر النبوة، وَم���ْن بعدهم ِمْن 

أجيال العاملني.
وقد ُسبقت تلك اآلية من سورة آل عمران، بتوجيه واضح، 
باحل���ذر واليقظة من عاقبة الغفلة عن املكر الكبار للمتربصني 
بالدعوة من الكفار، وخاص���ة كفار أهل الكتاب الذين يكفرون 
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بآيات الله وهم يش���هدون، ويصدون عن س���بيل الله ويبغونها 
عوجاً وهم ش���هداء، ويدخل معهم - بآيات أخرى - أولياؤهم 
َن اَلِّذيَن ُأوُتوا  َها اَلِّذيَن آَمُنوا إن ُتِطيُعـــوا َفِريًقا ِمّ م���ن املنافقني: }َيا َأُيّ
وُكم َبْعـــَد إَياِنُكْم َكاِفِريَن{ ]آل عمران: ١٠٠[. فالضرر  اْلِكَتاَب َيُرُدّ
احلاصل من الغفلة عنهم أو إحسان الظن بهم واالستجابة لهم 
في تفريق الصف؛ ال يهدد فحس���ب كيان املسلمني في الدنيا، 
وُكم َبْعَد إَياِنُكْم َكاِفِريَن{.  بل يهدد أصل متكسهم بالدين، }َيُرُدّ
ث���م يُرَدف الكالم مبدخل لفريض���ة االعتصام، التي ميثل 
القيام بها إقامة ألكثر الواجبات، وحاًل ألكثر املعضالت: }َوَمن 

ْسَتِقيٍم{ ]آل عمران: ١٠٢[. ِه َفَقْد ُهِدَي إَلى ِصَراٍط ُمّ َيْعَتِصم ِبالَلّ
ثم تتابع سالسل احلل الذهبية لكبرى األمراض واملشكالت 
التي عانت وتعاني منها األمة اإلس���المية، في سياق راق رائق، 
يتضمن بيان األس���س التي يج���ب أن يبني عليها املس���لمون 
صروحهم، وذلك بالنداء املوجه لكل مس���لم، في خاصة نفسه 
َه َحَقّ ُتَقاِتِه{  ُقوا الَلّ َها اَلِّذيَن آَمُنوا اَتّ ه الله أمره: }َيا َأُيّ ث���م فيمن والَّ
]آل عمـــران: ٢٠٢[، وذلك بطاعت���ه حق الطاعة، بدالً من طاعة 

الكافرين التي ال يزداد من خضع لها إال خباالً وضالالً.
ُموَن{ والثبات على  ْســـلِ  ثم قال الله: }َوال َتُوُتَنّ إاَلّ َوَأنُتم ُمّ
اإلس���الم حتى املم���ات؛ ليس مجرد قدر يُنتظ���ر، بقدر ماهو 
نعمة تُس���أل، وتوفيق يُرجى، وتكليف له أس���باب. أما أسبابه 
على مس���توى الفرد؛ فهي أن يُتقى الله ح���ق تقاته - كما في 
اآلية - وأما األس���باب على مس���توى املجموع فإنها مجموعة 
في التكليف���ني العظيمني اآلتيني في اآلية بعدها، فأحد هذين 
التكليفني أم���ر، وهو }َواْعَتِصُموا{ والثان���ي نهي، وهو }َوال 
ُقوا{. فهم���ا تكليفان يأخذان مبجامع الطاعات املأمور بها  َتَفَرّ
ـــَه َحَقّ ُتَقاِتـــِه{ ويُبعدان عن عظائم  ُقوا الَلّ في قول���ه تعالى: }اَتّ
َن اَلِّذيَن ُأوُتوا  املخالفات احملذورة بقوله تعالى: }إن ُتِطيُعوا َفِريًقا ِمّ
وُكم َبْعَد إَياِنُكْم َكاِفِريَن{ ]آل عمران: ١٠٠[. فالتكليف  اْلِكَتاَب َيُرُدّ
األول }َواْعَتِصُموا{ يُوصل إليه بأكثر ش���عب اإلميان، والثاني 

ُقوا{؛ تنشأ عن مخالفته أكثر شعب العصيان. }َوال َتَفَرّ

كيف نعتصم وِبمَ نعتصم؟
االعتص����ام في قوله تعالى: }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الَلِّه{ هو - كما 
ق����ال القرطبي - من العصمة، وهي املنع����ة، فاملعنى: امتنعوا، أو 
خذوا بسبب املنعة وهو  حبل الله( الذي ينجو من استمسك به من 
كل خط����ر، فِبِه - كما قال الطبري - يُوَصل إلى البغية واحلاجة. 
فه ابن عاش����ور - »ما يش����دُّ به  ومعنى احلبل في اللغة - كما عرَّ

لالرتقاء أو التدلي، وأصل اس����تعماله في األجرام احملسوس����ة، 
واس����تعماله في املعاني من باب املجاز أو االس����تعارة، فاحلسي 
يُنجي من التردي والسقوط، واملعنوي يُنقذ من الردى والضالل.

وقد تنوعت عبارات املفس���رين في تعيني املراد من احلبل 
هنا على ستة أقوال، كلها متقاربة، فذهب ابن مسعود - رضي 
الله عنه - إلى أن حب���ل الله في اآلية هو  القرآن(، وفي قول 
آخر له، هو:  اجلماعة( وق���ال أبو العالية: هو  اإلخالص لله 
وحده( وقال احلس���ن: هو  طاعة الله(. وذهب قتادة إلى أنه: 
 عهد الله وأمره(، وقال ابن زيد:  اإلس���الم(.  راجع تفس���ير 

الطبري لآلية 103 من آل عمران(.
واملتأمل في هذه التفس���يرات؛ يجد أنها من باب اختالف 
التنوع ال التضاد، فهي غير متعارضة، بل متعاضدة. ف�  القرآن( 
هو محتوى  اإلسالم( الذي يقوم على  الطاعة لله( وفاء وقياماً 
ب  عهد الله وأمره( وهذان ال يقومان إال بأمرين:  اإلخالص( 
املقترن باالتباع، الذي اليتحق���ق إال على منهاج  اجلماعة( أو 

منهاج السنة، الذي ليس وراءه إال مناهج االبتداع.
وق���د ربط الطبري - رحمه الل���ه - بني املعاني التي ذهب 
إليها املفسرون من السلف فقال: }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الَلِّه َجِميًعا{: 
»يعني بذلك جل ثناؤه: وتعلقوا بأس���باب الله جميعاً، ومتسكوا 
بدين الله الذي أمركم ب���ه وعهده الذي عهده إليكم في كتابه، 

من االجتماع على احلق، والتسليم ألمر الله«.

تأمات يف معىن )اجلماعة(:
باستقراء أقوال أهل العلم من املفسرين وغيرهم في ربط 
 االعتصام بحبل الله( باجلماعة؛ س���نجد أن هذه اجلماعة ال 
ميكن أن يك���ون املقصود بها إال املنهج ال���ذي يجب االجتماع 
حوله، فهي ليست مجرد جتمع عضوي - مع أهمية ذلك - ألن 
ذل���ك التجمع إذا ُوجد فإنه ال يس���تمد قيمته إال من االجتماع 
عل���ى املنهج املقب���ول، الذي ال ميكن أن يك���ون إال منهج  أهل 
الس���نة واجلماعة( الواضح املعالم، احملكم األركان واملوثق في 
الدواوين، واملأمور باتباعه في كل آن ومكان، على خالف غيره 
م���ن مناهج االختالف والتفرق، حي���ث ال يتصور - مثاًل - أن 
يك���ون حبل الله العاصم هو منهج التش���يع الض���ال، أو يكون 
احلبل املأم���ور باالعتصام به هو منهج التجهم أو االعتزال، أو 
منه���ج اخلوارج أو القدرية أو الصوفية أو غير ذلك من املناهج 
القدمي���ة املنحرفة أو املعاصرة املضلل���ة، التي يحاول بعضهم 
خلطها مبنهج اإلس���الم الصافي الوافي - منهج أهل الس���نة 
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واجلماعة - فكل املناهج املناقضة أو املناهضة له؛ إمنا توصل 
ح أن املراد  إلى الفرقة بقدر ما فيها من كدر، ولذلك فإن من رجَّ
باحلبل املأمورباالعتص���ام به هو  اجلماعة(؛ دلل على ذلك - 

كما قال ابن عادل احلنبلي- بأنه أعقبه النهي عن التفرق.
وقد جعل اب���ن القيم - رحمه الل���ه -  االعتصام( منزلة 
فه بقوله:  عظيمة من منازل الس���ائرين إلى رب العامل���ني وعرَّ
»االعتص���ام: افتعال من العصمة، وهو التمس���ك مبا يعصمك 
ومينعك من احملذور واملخوف. فالعصمة احلمية، واالعتصام: 
االحتماء، ومنه ُس���ميت القالع: العواصم ملنعه���ا وحمايتها«. 

وجعل - رحمه الله - االعتصاَم قسمني:
ِه  األول: اعتصام بالله، دلَّ عليه قوله تعالى: }َواْعَتِصُموا ِبالَلّ
ُهَو َمْوالُكْم{ ]احلج: ٧٨[. وهو يعصم من الضاللة، فهو كالدليل 

يهدي إلى الطريق.
والثان���ي: اعتصام بحب���ل الله، وهو املدل���ول عليه بقوله 
تعال���ى: }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الَلِّه َجِميًعـــا{. وهويعصم من الهلكة، 
فهو كالعدة والسالح والقوة التي بها حتصل السالمة من آفات 
الطريق. وقال عنهما: »ومدارالس���عادة في الدنيا واآلخرة على 
االعتص���ام بالل���ه، واالعتصام بحبله، والجناة إال ملن متس���ك 

بهاتني العصمتني.  مدارج السالكني 460/1 .
م ابن القيم االعتصام بحبل الله إلى نوعني:  وقسَّ

األول: اعتصام توكل واستعانة، وتفويض وجلوء وعياذ بالله 
وإسالم نفس.

والثان���ي: اعتص���ام بوحي���ه وحتكيم���ه دون آراء الرجال 
ومقاييس���هم ومعقوالتهم وأذواقهم وكش���وفاتهم ومواجيدهم.

 مدارج السالكني 323/3 .
ثم قال: »فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا االعتصام، 
فالدي���ن كله في االعتصام به وبحبله علم���اً وعماًل وإخالصاً 
واس���تعانه ومتابعة. واس���تمراراً على ذلك إلى يوم القيامة«. 

 مدارج السالكني 323/3 .
واالعتص���ام بحبل الله - على ه���ذا النحو الذي حكاه ابن 
القيم - هو االسالم احملض والدين اخلالص، الذي الميثله إال 
منهج  اجلماعة( وهو الصراط املس���تقيم الذي أمرنا بالسير 
عليه والدعاء به، والثبات على نهجه، قال ابن تيمية - رحمه الله 
- »فأَمَر الله سبحانه في  أم الكتاب( التي لم ينزل في التوراة 
وال ف���ي االجنيل وال في الزبور وال ف���ي الفرقان مثلها، والتي 
أعطيه���ا نبينا محمد # من كنز حتت العرش، والتي ال جتزئ 
صالة إال بها، أن نس���أله أن يهدينا الصراط املستقيم صراط 

الذي���ن أنعم عليهم غير املغض���وب عليهم كاليهود وال الضالني 
كالنصارى، وهذا الصراط املس���تقيم هو اإلسالم احملض، وهو 
ما في كتاب الله، وهو السنة واجلماعة، فإن السنة احملضة هي 

دين اإلسالم احملض«  مجموع الفتاوى 369/3 .
وإذا كان االعتصام بكتاب الله على منهاج السنة واجلماعة، 
به���ذه املنزلة من الدين؛ فإن ثماره ال يكاد يحصيها العادُّون، أو 
يؤدي شكرها الش���اكرون، قال ابن القيم: »إن ثمرة االعتصام 
به: هي الدف���ع عن العبد، والله يدافع عن الذين آمنوا، فيدفع 
عن عبده املؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب، 
ويحمي���ه منه، فيدفع عنه الش���بهات والش���هوات، وكيد عدوه 
الظاهر والباطن، وشر نفسه، ويدفع عنه موجبات أسباب الشر 
بعد انعقادها بحس���ب قوة االعتصام ب���ه ومتكنه، فقد تنعقد 
في حقه أس���باب العطب، فيدفع عنه موجباتها ومس���بباتها، 
ويدفع عنه قدره بقدره، وإرادته بإرادته، ويعيذه به منه«  مدارج 

السالكني  1/462 .

 التفسري الوظيفي لآلية:
مبزيد من التأمل في قوله س���ياق تعالى: }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل 
الَلِّه َجِميًعا{، نرى اآلية تسوق - عملياً - إلى الداللة على أسس 
النجاة ودعائم احلماية ملن يري���د التعلق بحبل اإلنقاذ اإللهي، 
وهو ما امنت الله به على اجليل األول من هذه األمة عندما قال 
ِه َعَلْيُكْم إْذ ُكنُتْم َأْعـــَداًء َفَأَلَّف َبنْيَ ُقُلوِبُكْم  لهم: }َواْذُكُروا ِنْعَمـــَت الَلّ
ْنَها{  َن الَنّاِر َفَأنَقَذُكم ِمّ َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه إْخَواًنا َوُكنُتْم َعَلى َشـــَفا ُحْفَرٍة ِمّ

]آل عمران: ١٠٣[ .
ذل���ك أن الله تعالى بعد أن حذر املؤمنني من مواالة وطاعة 
َن اَلِّذيَن  الكافرين ف���ي اآلية قبلها في قوله: }إن ُتِطيُعـــوا َفِريًقا ِمّ

وُكم َبْعَد إَياِنُكْم َكاِفِريَن{ ]آل عمران: ١٠٠[. ُأوُتوا اْلِكَتاَب َيُرُدّ
شرع يبني لهم معالم النجاة على مستوى الفرد، في املجال 
القلبي، وعلى مس���توى اجلماعات، في املجال املنهجي، وعلى 
مس���توى األمة كلها، في املجال العمل���ي والعضوي، وذلك على 

األسس التالية:
األس��اس األول: وهو س���بيل للنجاة على املستوى الفردي 
في الصورة القلبي���ة، وذلك بطاعة الله وح���ده امتثاالً لألمر 
َه َحَقّ ُتَقاِتِه{ فاتقاء احملظورات؛ طريق  ُقوا الَلّ واجتناباً للنهي }اَتّ
للنج���اة من اخلطر األكبر الذي ال خيار في اتقائه، وهو عذاب 
الله في الدار اآلخرة، ألن من خالف طريق التقوى ال يُؤمن عليه 
أن مي���وت على غير ملة أهلها، ولهذا قال بعدها }َوال َتُوُتَنّ إاَلّ 
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ْســـِلُموَن{، يعني اثبتوا على طريق التقوى وزنوا أعمالكم  َوَأنُتم ُمّ
مبيزانه���ا طوال عمركم، فإن من عاش على ش���يء مات عليه، 
ولهذا كان النهي عن املوت على غير اإلسالم تكليفاً باملستطاع، 
إذ في اس���تطاعة كل إنسان أن يثبت بحسب ُوسعه على طاعة 

الله طوال عمره، حتى إذا انتهى عمره أتته منيته وهو مسلم.
وق���د عرَّف طلق بن حبيب - أحد علماء التابعني - التقوى 
املأمور بها هنا بقوله: »هي العمل بطاعة الله على نور من الله، 
ترج���و ثواب الله، وترك معصية الله عل���ى نور من الله تخاف 
عق���اب الله«. وه���و كالم وضئ كما ترى، لو ُوفق املس���لم في 
مراقبة نفس���ه على أساس���ه؛ لظفر بحسن اخلامتة، ولم ميت 

إال وهو مسلم. 
ولو جنح الدعاة ف���ي أن يجعلوا ذلك التعريف منطلقاً في 
التربي���ة الس���لوكية الفردية، لعالج تلقائي���اً الكثير من اآلفات 
واألمراض التي تعج بها الس���احات االس���المية، بسبب غلبة 
املعايي���ر احلزبي���ة، واملقاييس الذاتية، التي تفس���د املقاصد، 

وتُلبِّس احلقائق.
األساس الثاين: وهو سبيل النجاة على املستوى اجلماعي 
في الصورة املنهجية، وذلك باتخ���اذ منهاج  اجلماعة( مرجعاً 
في االعتقاد وأصول التش���ريع وأس���س العالق���ات، وهذا هو 
املدلول عليه بقوله تعالى: }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الَلِّه{ وقد تبني أن 
ابن مس���عود - رضي الله عنه - فسر  حبل الله( بأنه القرآن، 

وبأنه اجلماعة، يعني القرآن على منهاج فهم اجلماعة.
األس��اس الثالث: وهو س���بيل النجاة على مستوى األمة، 
في الصورة العضوية أو النظامية العملية: واملش���ار إليه بقوله: 
 جميع���اً( أي »كونوا في اعتصامكم مجتمع���ني« كما قال ابن 
عطية في  احملرر الوجي���ز(، ذلك أنه ال يكفي أن يكون املنهج 
مرجعي���ة نظرية، بل البدَّ أن يحصل االجتم���اع عليه والتعاون 

لنصرته في الصورة الواقعية.
 ث���م جاء التأكيد على تلك األس���س الثالث���ة، بالنهي عن 

أضدادها في قوله تعالى:
ُقوا{ }َوال َتَفَرّ

فالفرقة تزداد، بحس���ب غياب ميزان التقوى على مستوى 
الفرد، وغياب مقياس املنهج على مس���توى اجلماعات، وغياب 

مسلك االجتماع والوحدة على مستوى األمة.
ُقوا{ نهي عن س���لوك س���بل  أهل  وقوله تعالى: }َوال َتَفَرّ
الفرق���ة والبدعة(، م���ن القدماء واملعاصري���ن، كما أن األمر 

باالعتصام }َواْعَتِصُموا{ تكليف بس���لوك س���بيل أهل السنة 
واجلماع���ة، فكم���ا أن لالعتص���ام واالجتماع أص���والً تتبع، 
في ش���رائع متتثل من ش���عب اإلميان؛ فإن للُفرقة أسباباً من 

املخالفات وشعب العصيان، ولكل منهما أهل. 
وُشعب العصيان التي توصل للفرقة؛ قد شنع عليها القرآن، 
حتى قرن سبيل التفرق في الدين بأوصاف الكافرين واملشركني، 
فقال س���بحانه محذراً من انتهاج طريق التفريق: }َوال َتُكوُنوا 
ُقوا ِديَنُهم َوَكاُنوا ِشَيًعا ُكُلّ ِحْزٍب ِبَا  ِمَن اْلـُمْشـــِرِكنَي #^٣١^#( ِمَن اَلِّذيَن َفَرّ
َلَدْيِهـــْم َفِرُحوَن{ ]الروم: ٣١ - ٣٢[ وبرأ رس���وله من ذلك فقال: 
ا َأْمُرُهْم  َ ُقوا ِديَنُهْم َوَكاُنوا ِشـــَيًعا َلّْســـَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء إَنّ }إَنّ اَلِّذيَن َفَرّ
ب من س���وء  ُئُهم ِبَا َكاُنوا َيْفَعُلوَن{ ]األنعام: ١٥٩[ ورهَّ ِه ُثَمّ ُيَنِبّ إَلى الَلّ
ُقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد  املصير معهم فقال: }َوال َتُكوُنوا َكاَلِّذيـــَن َتَفَرّ
َناُت َوُأْوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيـــٌم #١٠٥#( َيْوَم َتْبَيُضّ ُوُجوٌه  َمـــا َجاَءُهُم اْلَبِيّ
ْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُت َبْعَد إَياِنُكْم َفُذوُقوا  ا اَلِّذيَن اْسَوَدّ َوَتْســـَوُدّ ُوُجوٌه َفَأَمّ
ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة  ا اَلِّذيَن اْبَيَضّ اْلَعَذاَب ِبَا ُكنُتْم َتْكُفُروَن #١٠٦#( َوَأَمّ
ـــِه ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{ ]آل عمران: ١٠٥ - ١٠٧[. قال ابن عباس -  الَلّ
د  رضي الله عنهما - »تبيضَّ وجوه أهل السنة واجلماعة، وتسوَّ

وجوه أهل الُفرقة والبدعة«  انظر: تفسير ابن كثير لآلية(.
إن من وج���وه الفرقة في الدين؛ التفريق بني املؤمنني على 
أُسس غير مشروعة للوالء والبراء، كتلك احلزبيات املقيتة التي 
تقيم عالقات القلوب على غير ُعرى اإلميان، من احلب في الله 
والبغض في الله، فتحل بدالً من ذلك؛ احلب ألجل اجلماعة - 
مبعناها الضيق - أو ألجل البلد أو احلزب أو الشيخ أو الزعيم، 
وكذلك الشأن في البُغض، وهذا مرض ُعضال، ال يجوز التعامل 
مع املسلمني على أساس���ه بحال، قال ابن تيمية: »وكيف يجوز 
التفريق بني األمة بأس���ماء مبتدعة ال أصل لها في كتاب الله 
وال سنة رسوله #؟ وهذا التفريق الذي حصل من علماء األمة 
ومش���ايخها، وأمرائها وكبرائها، هوالذي أوجب تسلط األعداء 
عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: 
ُروا ِبِه  َّا ُذِكّ ا ِمّ ا َنَصاَرى َأَخْذَنا ِميَثاَقُهْم َفَنُســـوا َحًظّ }َوِمـــَن اَلِّذيَن َقاُلوا إَنّ
ُه ِبَا  ُئُهُم الَلّ َفَأْغَرْيَنـــا َبْيَنُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء إَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َوَســـْوَف ُيَنِبّ
َكاُنـــوا َيْصَنُعوَن{ ]الائدة: ١٤[ فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم 
الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا 
وهلك���وا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملك���وا، فإن اجلماعة رحمة، 

والفرقة عذاب«.
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يعدُّ العمل اخليري أحد الروافد األساسية في هذا املجتمع، وأحد املكونات الفاعلة فيه، 
هذا في جانبه املفاهيمي، ولكن هل هذا هو واقعه في جانب املمارسة؟

عبد الرمحن بن حممد العقيل)*(

 *( مستشار في العمل اخليري.

تســطـــيح العمــــل الخيــري 

مسؤولية من؟

] قضايا دعوية [
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فمن املالحظ أن العمل اخليري أصبح يعاني من التسطيح 
والتهميش في مجتمعنا - عند كثير من الناس - على الرغم من 
أهمية الدور الذي يقوم به في مجال اإلسهام في خارطة التنمية 
في بلدنا، فهو يعدُّ أحد الشركاء الفاعلني فيها إذا أعطي املكانة 
الطبيعية التي يج���ب أن يتبوأها، والنظر في األدوار التي يقوم 

بها.
 وإذا تقصين���ا األس���باب وجدنا أن واق���ع العمل اخليري 
ومكانته احلالية في عاملنا العربي واإلس���المي لم يساعد على 
ذلك، فعلى الرغم من تاريخه احلافل بالعطاء، واألس���س املتينة 
التي كفلها اإلسالم لهذا العمل، إال أنه لم يصل للمكانة الالئقة 
به، ولك أن تتخيل أن عدد املؤسس���ات واجلمعيات اخليرية في 
الس���عودية لم يتجاوز األلف فق���ط على الرغم من وصول عدد 
الس���كان في بالدنا في إحصائيات التعداد األخير0)0)م إلى 
قرابة ).)) مليون نسمة أي أن كل ).)) ألف من عدد السكان 
تخدمه���م جمعية واحدة، في مقاب���ل أن  ) ماليني يهودي وهو 
عدد س���كان الكيان الصهيوني لديهم أكثر من )) ألف جمعية 
أي أن كل 00) من عدد الس���كان تخدمهم جمعية واحدة، وهذه 
مفارقة عجيبة إذ أننا أهل اخلير والعطاء والبذل واإلحس���ان، 
وأن عمل اخلير ش���يء متأصل في نفوس الن���اس، ألن الدين 
اإلس���المي جعل هذا األمر من القضايا التي توصل إلى اجلنة، 
وح���ث عليه ورغب فيه ووعد العاملني فيه باألجر العظيم، ومع 
ذلك جند أنهم قد فاقونا في خدمة العمل اخليري وتأصيله في 
مجتمعاتهم، وجعلوه ركناً أساسياً من أركان الدولة احلديثة، بل 
إن تعليمهم يساعد على تأصيل هذا العمل في نفوس التالميذ، 
ومت اشتراطها من ضمن متطلبات احلصول على شهادة الثانوية 
فقرروا عدداً من س���اعات التطوع التي الب���د من أن يقوم بها 
الطال���ب حت���ى يحصل على الش���هادة الثانوية، ه���ذا غير ما 
يلق���اه العمل اخليري من تأييد سياس���ي واقتصادي وإعالمي 
ومجتمع���ي، فالكل يخطب وده هناك،وأعطي من التس���هيالت 
الش���يء الكثير، ولك أيضا أن تتخيل حج���م اإلنفاق على هذا 
العمل، فواردات العمل اخليري اليهودي جتاوزت 0) مليار دوالر 
أي أن كل يه���ودي يدفع 00) دوالر س���نوياً لهذا العمل، مقارنة 

مبا يتم دفعه للعمل اخليري اإلس���المي الذي أصبحت املعلومة 
تعز فيه، على الرغم من توقعاتنا بأنها أقل من ذلك بكثير، وأي 

انقالب في املوازين هذا.
 وهذا بال ش���ك نتيجة حتمية لتسطيح للعمل اخليري في 
بالدنا العربية بش���كل عام، مما ولد شعوراً لدى كثير من أفراد 
املجتمع بأن هذا العمل ال ميكن أن ميارسه إال إنسان ليس لديه 
عمل،أو لديه فضلة وقت وميكن أن ميأله باملش���اركة في العمل 
التطوع���ي، حتى إن نظرات املجتم���ع للعاملني في هذا امليدان 
أصبحت نظرات س���طحية،وأصبح كثير م���ن العاملني في هذا 

امليدان يرون أن العمل اخليري لم يصل للمكانة الالئقة به.

 ويبقى السؤال مسؤولية من؟
إذا نظرن���ا إلى تاريخنا اإلس���المي وجدناه زاخراً بالعطاء 
واملساهمة في خدمة املجتمع اإلسالمي منحاً ووقتاً وممارسة، 
مما جعل العمل اخليري يتأصل في نفوسهم ألنهم يرونه عبادة 
يتقربون بها إلى الله ويرونه رسالة سامية فرضها عليهم دينهم 

وأخالقهم ومبادئهم والقصص والشواهد على هذا كثيرة.
إذًا ملاذا تغريت النظرة ومن املتسبب يف تغيريها؟ 

أعتقد أن هناك مس���ؤوليات ملقاة عل���ى عاتق كل من له 
عالقة بهذا العمل، انطالقاً من اجلهات املش���رعة سواء أكانت 
وزارة الش���ؤون االجتماعية، أم وزارة الش���ؤون اإلسالمية، أم 
مجلس الش���ورى أو غيرها من اجلهات احلكومية ذات العالقة، 
ألنها ل���م تعِطي للعمل اخليري ما يس���تحقه م���ن توفير بيئة 
تنظيمية محكمة وتشريعات وتنظيمات تخدمه وتسهيالت حتى 
ينمو ويزدهر، ولم تضع سلس���لة إجراءات تس���اعد على تناميه 
وحتفز على انتش���اره، وأقرب مثال على ذل���ك: بادر مبحاولة 
طلب تأس���يس مؤسس���ة أو جمعية خيرية وانظ���ر إلى قائمة 
االشتراطات املطلوبة التي سوف تطلب منك، وانظر إلى املسافة 
التي ستقطعها من خالل اإلجراءات الروتينية التي تسير وفقها، 
وعدد اجلهات التي س���يعرض عليها طلبك، على الرغم من أننا 
في عص���ر احلكومة االلكترونية، والت���ي عممت على كثير من 
اجلهات إال في هذا املجال، وانظر إلى حجم التس���هيالت التي 

 سؤال كبير يحتاج إلى إجابة...!
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س���يتم تقدميها لك حتى يتحقق لك م���ا تريد هذا إن مت قبول 
طلبك، وعلى ذلك قس.

ول���ك أن تقرأ بع���ض التصريح���ات الت���ي يطلقها بعض 
املسؤولني في اجلهات املعنية  حول خطأ وقعت به  مؤسسة أو 
جمعية أو تصرف فردي من منتس���ب جلمعية، وأن الوزارة لن 
تس���كت عن هذا وستضرب بيد من حديد على كل من تسول له 
نفس���ه استغالل العمل اخليري أو جعله وسيلة لتحقيق مكاسب 
ش���خصية وما إلى ذلك، فبدالً م���ن أن تكون هذه التصريحات 
عاقلة تؤصل النظرة االيجابية عن العمل اخليري والعاملني فيه، 
أدت إل���ى العكس فكان هذا العم���ل معمماً على العمل اخليري 
ا عزز تلك النظرة وجعلها تتأصل في نفوس  والعامل���ني فيه، ممَّ

كثير من الناس.
وال ننس���ى دور اإلعالم والذي جعل العم���ل اخليري مادة 
���يء من  إعالمية دس���مة مثيرة للجدل وخاصة في جانبها السَّ
خالل التركيز على بعض اجلوانب الس���لبية والتي ال يخلو منها 
قطاع س���واء أكان خاصاً أم حكومياً، ولكن اإلعالم جعلها مادة 
دس���مة لتعبأ بها أعمدة الصحف وم���لء وقت البث اإلذاعي أو 
الفضائ���ي، ويتم التعامل معها كأنها س���بق صحفي، ألن اإلثارة 
ه���ي أهم مبدأ يتعامل معه اإلعالم جلذب القارئ أو املش���اهد 
أو املس���تمع.وهذه النظرة تبناها مجموعة من األشخاص الذين 
يرون في العمل اخليري تعطياًل ملسيرتهم ومسيرة التغريب التي 
يدورون ف���ي فلكها. وما علموا أن متطلب���ات الدولة احلديثة، 
والتي تعد املؤسسات واجلمعيات اخليرية أحد مكوناتها، تؤكد 
على أهمية وجود مؤسس���ات املجتمع املدن���ي وتناميها وزيادة 

نفوذها ومتكينها لتكون فاعلة في املجتمع التي هي جزء منه.
وبقي أن نع���رج على العاملني في العم���ل اخليري والذين 
كان لهم دور بارز في هذا التس���طيح م���ن خالل غياب املفهوم 
والتفكير الش���مولي للقضايا واألح���داث والوقائع التي مير بها 
العالم، والتي تتطلب التعاطي معها وفق متطلبات املرحلة وليس 
على حس���اب الفعل وردة الفعل،وكذلك العمل على نبذ النماذج 
التقليدي���ة والتحفظ على اإلبداع واالبتكار والتجديد الذي يعد 
أحد العوامل األساسية التي تسهم في الفاعلية،  وعدم التركيز 
على اجلوانب التنفيذية واإلحجام عن القضايا اإلس���تراتيجية 
الت���ي متس العمل اخلي���ري في جذوره، والتركي���ز على تنفيذ 
املش���اريع دون العمل على االستراتيجيات التي من شأنها رفعة 
العم���ل اخليري ومتكينه ووضعه في قائمة األولويات، مما جعل 

العم���ل اخليري أثره بادياً في املي���دان ولكنه غائب عن مصدر 
صنع القرار أو التأثير.

كما أن إحكام العمل وجتويده والعناية مبخرجاته من أولى 
أولوي���ات ومتطلبات املرحلة وأساس���ياتها، ألن العمل اخليري 
متهم بضعف بنائه املؤسسي، وأن هناك خروقات فيه من حيث 
التنظي���م والتنفيذ والتمكني واملمارس���ة، وقد يكون هذا راجعاً 
حملدودي���ة و ضعف ك���وادره، وعدم قدرته على االس���تقطاب، 
وأصب���ح يعتمد على العمل التطوع���ي أو اجلزئي مما أكد هذه 
النظرة وجعلها تترسخ، ألننا لم نبرز أعمالنا بالشكل الصحيح، 
ولم نحك���م العمل ليمكن العمل ومينح من التس���هيالت ما هو 

مطلوب.
م���ع أهمية أن يكون لدينا قاع���دة كبيرة من املتعاطفني مع 
هذا العمل واملدافعني عنه، وهذه هي ركيزة أساس���ية في تقوية 
هذا العمل وترسيخه في املجتمع، وهذا لن يتأتى إال من خالل 
إس���تراتيجية اتصال وعالقات تركز على الساس���ة واملتنفذين 
واإلعالميني واملفكرين واالقتصاديني وغيرهم حتى يتم إيضاح 
الصورة احلقيقية لهذا العم���ل وعن القائمني عليه، وإبراز دور 
العم���ل اخليري في التنمية وأنه أحد الش���ركاء الفاعلني فيها، 
وأنه عمل متأصل في هذا املجتمع، مما س���يغير كثيراً من تلك 

الصورة القامتة التي تشكلت لدى كثير من هؤالء. 
وللحد من هذا التسطيح والوقوف أمام هذا املد التهميشي 
ال���ذي يقودنا إلى صحراء قاحل���ة ال ماء فيها وال مرعى لنبقى 
نعيش في الهامش، البد من أن يعي فرس���ان العمل اخليري أنه 
البد من إس���تراتيجية واعية لوقف ه���ذه الرمال الزاحفة على 
اخلضرة اليانعة، لتبقى يس���تظل بظلها، ويرتوي العطش���ى من 
مائه���ا، ويهتدي الضال مبعاملها، ويرتع فيه���ا أطياف املجتمع، 
ويفوح عبقها لينعش ما حولها، وهذا هو املطلب األساس���ي لكل 
من ت���ذوق حالوة العمل اخليري وركب مركبه، ليبقى ش���امخاً 
ومؤصاًل في مجتمع اخلير يقوده ويرعاه رجاالت اخلير والبذل 

والعطاء. 
والتحدي���ات كثيرة في هذا املج���ال ال ميكن حصرها في 
ه���ذه املقال، ولعله يكون لنا إطاللة قريبة على حتديات أخرى، 
ولكن البد من تكاتف اجلهود للرقي بهذا العمل وخدمته ومنحه 
املكانة الت���ي تليق به ولن يتأتى هذا إال بجهود العاملني فعليهم 

املسؤولية األولى.
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لقد فتح “الربيع العربي”، الذي ما زلنا نعيش في تطوراته 
ومخاضاته، الباَب واس���ًعا في عاملنا العرب���ي أمام تغييراٍت 
جذري���ٍة لطاملا علقنا األمل عل���ى حدوثها، على الرغم من أن 
األج���واء قبل عام واحد فقط كانت ملبدة بغيوم الديكتاتورية، 

وأساليب البطش واإلرهاب الذي يفوق الوصف واخليال!
ولكن ش���اءت إرادة الله عز وجل أن مي���ّن برحمته على 
تلك الش���عوب التي ُقهرت لعقود متعاقب���ة من الزمن، ونُهبت 
ثرواته���ا وخيراتها، وارتُهنت خياراتُه���ا ملصلحة قوى خارجية 
معادية لألمة.. وأن يتداركه���ا بلطفه ومعونته، قبل أن تتردى 
ف���ي مهاوي التهلكة، ويبلغ منها الي���أس مبلغه، وتتجه إلى ما 

يش���به “انتحاًرا جماعّيًا” يُقتل في���ه األمُل، بعد أن خبت فيها 
جذوة الفاعلية واحليوية واحلراك احلضاري.

سقطت أنظمة، وذهب رؤساء ظنوا أن حصونهم مانعتهم 
من “ساعة احلساب” مع الشعوب التي لم يقيموا لها وزًنا يوًما 
م���ا، بعد أن حتولت تلك الش���عوب إلى جزء من اجلغرافيا أو 
التاريخ، ال احلاضر احلّي املّتقد املّوار، فضاًل عن املس���تقبل 
املش���رق الواعد.. وصار اآلن املش���هد السياسي متاًحا أمام 
اجلميع من أبناء الوطن بال اس���تثناء.. على الرغم من بعض 
العراقي���ل، التي مهما ب���دت مزعجة إال أنه���ا في “احلجم 

الطبيعي” عند مثل تلك التحوالت اجلذرية.

ال��س��ن��وس��ي م��ح��م��د ال��س��ن��وس��ي)*(
Elsenosey_writer@yahoo.com

نظرة متأنية
في معادلــــة التغيير
االجتماعي والسياسي

)�( باحث وصحفي.

] قضايا دعوية [
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“الزمن” جزء من املعادلة))):
املهم أن هذا الس���قوط املتوالي “الدراماتيكي” ألربعة 
أنظمة عربية - كانت تبدو أكثر رس���وًخا وس���يطرًة!- في 
تونس ومصر وليبيا واليمن  وسوريا في الطريق بإذن الله( 
في أقل من عام، جعل البعض ممن يتعّجل استكمال مسيرة 
اإلص���الح، يغفل ع���ن “عامل الزمن” وموقع���ه من معادلة 

التغيير احلضاري املنشود.
مبعنى أنه إذا حدثت بعض املش���كالت عقب اإلطاحة 
بالنظام القدمي؛ مثل االنف���الت األمني، أو حدوث أعمال 
عنف من بعض الفئات، أو تزايد معدالت السرقة والسطو؛ 
فإنن���ا نرى البعض يتأفف ويضج���ر، ويلقي بالالئمة على 
الثورة، بل يش���تط البعض ويزعم أنه لم يَر خيًرا يستأهل 
التضحية بدماء الشهداء واجلرحى!! وكأن الثورة ستصلح 
في يوم وليلة، أو في بضعة شهور، ما أفسده النظام السابق 

على مدى عقود!!
ولهؤالء املتعجل���ني أقول: يجب أال تخلطوا بني التغيير 

السياسي والتغيير االجتماعي.
• التغيير السياس���ي يكفي فيه اإلطاحة بنظام فاس���د 
ظالم، وإتاحة احلرية أمام نظ���ام وليد يأتي بإرادة الناس 
ويس���عى لتحقيق مصاحلهم وطموحاتهم؛ وهذا أمر قد ال 
يستغرق وقًتا طوياًل، خاصة إذا تعاونت األطراف الرئيسية 
الفاعل���ة في املجتمع على اإلطاحة به���ذا النظام، ثم على 

إمتام املرحلة االنتقالية بأسرع وقت وبأفضل صورة.
• أما التغيير االجتماعي احلضاري فإنه ال يكتفي بتغيير 
“الالفتات” واألس���ماء، بل يرمي إل���ى النفاذ إلى األعماق 
يات.. وال يتم مبجرد اإلطاحة بنظام سياسي وإحالل  واملسمَّ
نظ���ام آخر مكانه، وإمنا يتطلب وقًتا أكبر، ونََفًس���ا أطول، 

  ( للمفكر اجلزائري مالك بن نبي معادلة شهيرة في أن احلضارة هي ناجت: اإلنسان 
َْزج عناصرها وإحداث التفاعل بينها  + التراب + الوقت؛ وأن تلك املعادلة حتتاج ملمِ
ب احلضارة” وهو الذي يتمثل في “الدين”؛ فالدين يصنع من  إلى ما يسميه “مركِّ
أطراف هذه املعادلة املفردة كياًنا واحًدا ذا فاعلية وحيوية، كما يجتمع الهيدروجني 
ب  واألكسجني في معادلٍة، فيتكون منهما “املاء” بفعل القانوني الكيميائي )املركِّ
كامل  عمر  ترجمة   ،46  /45 ص:  النهضة،  شروط  كتابه:  راجع  احلضاري(، 

مسقاوي وعبد الصبور شاهني، طبعة 1986م، دار الفكر، دمشق.
إدراك  الشائع(  األول )وهو  املعنى  “الوقت” هنا يشمل معنيني:  أن  أن أضيف  وأحب 
أهمية الوقت في حياة األفراد واملجتمعات، فال ُيصرف في اللهو واللعب وتوافه 
األمور؛ أما املعنى الثاني )وهو املقصود هنا( فهو إدراك أن إجناز معادلة التغيير 
إفقادها  إلى  تؤدي  املراحل  إجناز  في  العجلة  وأن  وتؤدة،  وصبر  لوقت  يحتاج 

الفاعليَة املطلوبة، بل قد تؤدي إلى عكس املراد!

وجهًدا أكثر، وبذالً وتضحي���ة وصبًرا؛ ألن التغيير االجتماعي 
مبعن���اه العام هو: تغيير العادات والتقاليد واألفكار واملعتقدات 

في اجتاه غير االجتاه السائد في حلظة ّما.
هو تغيير يس���تهدف اجلوهر قبل املظهر، واملضمون قبل 
العنوان، والنف���س قبل اجلوارح؛ وكم كان القرآن الكرمي دقيًقا 
غاية الدقة وهو يرسي تلك املعادلة التي متثل “قانوًنا حضارّيًا 
ُر َما ِبَقْوٍم  ثابًتا” فيما يتصل بالتغيير الفّعال، فقال: }إَنّ الَلَّه ال ُيَغِيّ
ُروا َما ِبَأنُفِسِهْم{ ]الرعد: ١١[. فما بالنفس - من معتقدات  َحَتّى ُيَغِيّ
وقيم وتصوُّرات - هو املستهَدف األول من التغيير املنشود، وهو 

األساس الذي تنبني عليه كل أوجه التغيير األخرى.
ولذلك فإن اس���تعجال إجناز التغيير في املجتمع - مهما 
حس���نت نيات أصحابه املتعجلني- دون إرسائه بشكل عميق، 
مرتبًطا وقائًما على تغيير املفاهيم واألفكار ومن داخل الذات؛ 
لن يُح���دث األثَر املرجوَّ م���ن الثورات، الت���ي تعطي فقط - 
بتغييرها للمعادلة السياس���ية -  إشارةَ البدء( لعملية التحول 
االجتماعي، ومتثل أولى مراحل الطريق الطويل املمتد، وليست 

آخر املطاف كما يظن البعض.

عاقة طردية:
وإذا أخذنا في االعتبار أن ش���عوبنا العربية واإلس���المية 
تعرضت ملا يش���به “غسيل املخ” على مدى سنني طويلة، وبُذلت 
مح���اوالت كثير إلبعادها قس���ًرا عن نظام اإلس���الم، عقيدًة 
وشريعًة وقيًما وأخالًقا وس���لوًكا وآداًبا، وأن تلك احملاوالت - 
لألس���ف- قد قطعت ش���وًطا كبيًرا، خاصة أنها متت بأيدي 
ورعاية بعض املسلمني، ممن كانوا في موضع القيادة والتوجيه 
الترب���وي واإلعالمي.. إذا أخذنا في االعتبار كل ذلك، ألدركنا 
كم هو حجم اجلهد املطلوب منا أن نبذله؛ حتى ميكن أن نزيل 
آثار تلك احمل���اوالت الهدامة أوالً، ثم نثبِّت ب���دالً منها القيَم 

واملفاهيم واآلداب اإلسالمية.
وميكننا أن نصوغ تلك العالق���ة في معادلة أكثر وضوًحا، 
فنق���ول: إن اجلهد املتع���نيَّ والزمن املطلوب إلجن���از التغيير 
االجتماعي املنشود، يتناسبان طردّيًا مع حجم الفساد واإلفساد 
الذي ضرب أطنابَه في جنبات املجتمع ومجاالت احلياة كافة.
فعملية تغيير املجتمع، ونزع أرديته القدمية البالية، وإلباسه 
لباَس التقوى واالنسجاِم والتوازِن بني معتقد النفس من الداخل 
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وس���لوك اجلوارح من اخلارج.. ليس���ت باألمر الهني، املمكن 
إجنازه بنفس سرعة اإلجناز في املستوى السياسي الذي قد ال 
يُعن���ى كثيًرا بأخالقيات الناس وضمائرهم ومعتقداتهم؛ طبًعا 
إال من حيث مطابقة تلك املعتقدات واألفكار مع مصلحته هو، 

ومادامت ال تتزعزع قبضته وسلطته!!
وإلدراك صعوب���ة عملية تغيير املجتمعات ونقلها من حال 
إلى حال، خاصة مع وجود مثبطات ومغريات وعوائق ال حدود 
له���ا - داخلّيً���ا وخارجياً - أمام مش���اريع اإلصالح اجلادة.. 
نش���ير - بإيجاز- إلى أن النب���ي # ظل يدعو قومه في مكة 
ثالث عشرة س���نة قبل الهجرة، مس���تخدًما ما توافر له من 
وسائل متعددة؛ من الترغيب والترهيب، واحلوار واملجادلة؛ مع 
مالحظة أنه # توافرت له من الصفات واملهارات ما لم ولن 
يتوافر ألحد مثل���ه؛ ألنه # أكرم اخللق على الله.. ومع ذلك 
لم يؤمن معه إال القليل.. وهذا يدلنا إلى أي مدى يكون تغيير 

ا. النفوس واألفكار واملعتقدات صعًبا وشاّقً
بل إن ي���وم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل، أو الرجالن، 
أو الرهط، بل يأتي من ليس معه أحد، كما صح في األحاديث 

النبوية الشريفة)1 .
ولذلك ليس من الصواب أن يتصور أحد أنه يس���تطيع أن 
يقطع ش���وط التغيير االجتماعي في يوم وليلة أو شهور قليلة، 
كما هو احلال في مس���ألة تغيير النظام السياسي.. بل يجب 
أن ن���درك بوضوح - باإلضافة إلى “عام���ل الزمن”- أننا لن 
نس���تطيع أن نحدث هذا التغيير املنشود ما لم تتكاتف أعمال 
وجهود وأهداف أجهزة اإلع���الم والتثقيف والتعليم والتقنني 

في هذا االجتاه.
وقدميا قال الشاعر:

مَتاَمه ي��وًم��ا  البُنياُن  يَبلُغ  متى 
يَ��ه��ِدم وَغ��ي��رك  تَبنيِه  ُك��ن��ت  إذا 

إننا نحتاج - ضمن أولوياتنا العاجلة- إلى النهوض بخطابنا 
الديني والتربوي واإلعالم���ي، وإلى إعادة صياغة وتأهيل كل 

يٍد    ( وردت روايات كثيرة في هذا املعنى، منها رواه اإلمام أحمد وابن ماجه َعْن أَبمِي َسعمِ
َوَمَعُه  اْلقمَِياَمةمِ  َيْوَم  النَّبمِيُّ  يُء  “َيجمِ  :# اللَّهمِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  عنه  الله  رضي  يِّ  ْدرمِ اخْلُ
ْن َذلمَِك؛ َفيُْدَعى َقْوُمُه َفيَُقاُل َلُهْم: َهْل َبلََّغُكْم َهَذا؟  ُجالنمِ َوأَْكَثُر ممِ ُجُل، َوالنَّبمِيُّ َوَمَعُه الرَّ الرَّ
َفَيُقولُوَن: ال؛ َفيَُقاُل َلُه: َهْل َبلَّْغَت َقْوَمَك؟ َفَيُقوُل: َنَعْم، َفيَُقاُل َلُه: َمْن َيْشَهُد َلَك؟ َفَيُقوُل: 
تُُه، َفيَُقاُل َلُهْم: َهْل َبلََّغ َهَذا َقْوَمُه؟ َفَيُقولُوَن: َنَعْم؛ َفيَُقاُل:  ٌد َوأُمَّ تُُه؛ َفيُْدَعى ُمَحمَّ ٌد َوأُمَّ ُمَحمَّ
ُسَل َقْد َبلَُّغوا، َفَذلمَِك َقْولُُه: }َوَكَذِلَك  َنا َفَأْخَبَرَنا أَنَّ الرُّ لُْمُكْم؟ َفَيُقولُوَن: َجاَءَنا َنبمِيُّ َوَما عمِ
ُسوُل َعلَْيُكْم  ًة َوَسًطا{ َقاَل: َيُقوُل: َعْداًل لمَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاسمِ َوَيُكوَن الرَّ َجَعْلَناُكْم ُأمَّ

حه األلباني(. يًدا” )صحَّ َشهمِ

م���ن يتصدرون منافذ الفكر والتوجي���ه واإلدارة؛ بحيث نوجد 
ا في املجتمع، عبر كل األطر والوس���ائل، يهدف  خطاًب���ا عاّمً
إلى ترس���يخ قيم النه���وض والفاعلية واحليوي���ة احلضارية، 
ويعرف في الوق���ت ذاته كيف يجمع في مت���ازح وتكامل بني 
القيم والثوابت اإلسالمية وبني املنجزات احلضارية، التي هي 
- في احلقيقة- إرث إنس���اني مشترك أسهمت فيه كل األمم 

واحلضارات بصورة أو بأخرى.

شعوبنا بخير:
وإن مما يبش���ر باألمل، ويُهدئ من َرْوع املتعجلني؛ 
أن ش���عوبنا بحمد الله مازالت على خير كثير، وأنها - 
على الرغم من احملاوالت املضنية احلثيثة التي بُذلت 
- في شوق إلى إس���المها، وحتكيمه في واقع احلياة؛ 
يكفي أن نراجع نتائ���ج االنتخابات في البالد العربية 
بعد “الربيع العربي”، والتي فاز اإلسالميون بأغلبيتها، 
على الرغم من حمالت التشويه و”القصف اإلعالمي” 

املتواصل.
إن شعوبنا حتتاج فقط إلى حسن التوجيه والدعوة، 
وإلى الصبر واألناة والرفق، وأن نغادر مرحلة الشعارات 
واألفكار العامة والتأصيل النظري إلى مرحلة التطبيق 
والبرامج واخلطط التفصيلي���ة؛ ونثبت لهم عملّيًا أن 
اإلسالم فيه سعادتهم في الدنيا واآلخرة، ومصلحتهم 
العاجلة واآلجلة، ألنه شرع الله سبحانه اخلبير بعباده: 

}َأال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو الَلِّطيُف اْلـَخِبيُر{ ]اللك: ١٤[.
شعوبنا فيها خير كثير وطاقات كامنة، حتتاج إلى 
من يس���تخرجها ويوظفها مبا يجع���ل بالدنا - بحق- 
بالًدا عربية إسالمية ذات سيادة، مصونة احلقوق على 
املس���توى الدولي، ال يقدر أحد على طعنها في قيمها 

وثوابتها وال على إهانة مقدساتها واغتصاب أرضها.
واملس���ؤولية اآلن تق���ع على عاتقن���ا نحن الذين 
طاملا اش���تقنا لس���اعة التغيير، فها هي ذي ساحات 
العمل والبذل أمامنا متاحة، واألبواب مش���َرعة تنتظر 
العامل���ني.. فأروا الله س���بحانه من أنفس���كم خيًرا، 
وأحس���نوا األخذ بيد ش���عوبكم نحو طريق اإلسالم.. 

طريق الهدى والنور في الدنيا واآلخرة.
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النفس املؤمنة املتس���امحة من أصفى النفوس وأس���عدها، 
حتمل روحاً محبة للخير، تبذل اإلحس���ان للخلق، بني جوانحها 
قلٌب يحب الس���عادة لآلخرين، ويرجو اخلير لكل املسلمني، يتألم 
آلالم إخوانه، ويسعد بفرحهم، ويرجو التوفيق للجميع، يتبسم في 
وجوه اخللق، ال يبخل عليهم مباله ما اس���تطاع إلى ذلك سبياًل، 
يحنو على اليتيم، ويخاف الله في األرملة واملسكني، وعد الله جلَّ 
وعال صاحب هذه النفس أن يكون من أهل اجلنة، فقال # فيما 
يرويه عن رب العزة جلَّ شأنه في احلديث القدسي، عن عياض 
نَِّة ثاََلثٌَة:  ابن حمار املجاشعي - رضي الله عنه - قال: “َوأَْهُل اجْلَ
ٌق، َوَرُجٌل َرِحيٌم َرِقيُق الَْقلِْب ِلُكلِّ  ٌق ُمَوفَّ ُذو ُسلَْطاٍن ُمْقِسٌط ُمتََصدِّ

ٌف ُذو ِعَياٍل” ]مسلم 2865[.  ِذي ُقْربَى َوُمْسِلٍم، َوَعِفيٌف ُمتََعفِّ
فما أعظمها نفس تس���عى في منافع الن���اس، يفرح عندما 
يوس���ع الله على إخوانه، ويسعد عندما متتد يده بالعطاء، ويهنأ 
عندما يطعم مسكيناً، أو يكس���و فقيراً، يبذل اإلحسان ال يرجو 
َا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه  بذلك إال وجه الله، مس���تحضراً قوله تعالى: }إَنّ
الَلِّه ال ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكورًا{ ]اإلنسان: ٩[. وهذه النفس هي 
التي يُقابَل صاحبها باإلحسان يوم القيامة، ف� }َهْل َجَزاُء اإلْحَساِن 
إاَلّ اإلْحَســـاُن{ ]الرحمن: ٦٠[، وقد أخبرنا النبي # بش���يء من 
ذلك، َعْن أَِبي َمْس���ُعوٍد - رضي الله عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
يِْر  ْن َكاَن َقبْلَُكْم، َفلَْم يُوَجْد لَُه ِمَن اخْلَ -#-: »ُحوِس���َب َرُجٌل مِمَّ
َشْيءٌ ِإالَّ أَنَُّه َكاَن يَُخاِلُط النَّاَس، َوَكاَن ُموِسراً، َفَكاَن يَْأُمُر ِغلَْمانَُه 
: نَْحُن أََحقُّ ِبَذِلَك  أَْن يَتََجاَوُزوا َعِن امْلُْعِسِر، َقاَل: َقاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

اَوُزوا َعنُْه« ]متفق عليه[.  ِمنُْه، جَتَ

ع���ب���د ال����ع����زي����ز ال����ش����ام����ي)*(
Omarez1973@hotmail.com

 *( باحث شرعي وكاتب مصري.

النفس المتسامحة..
عطــــاء
بال حدود

] قضايا تربوية [
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أعظم مثال للتسامح البشري:
يحلو لكثير من املنهزمني نفسّياً أن ينظر لبعض احلكم 
املنقولة عن النصارى ويذكر مواعظهم في العفو، رغبًة في 
وجود تلك النفسية املتسامحة، التي يظنون أنهم تفردوا بها، 
ومتيزوا عن غيرهم، وهذا ليس بصحيح؛ فهم لم يقرؤوا عن 
النبي # ولم يعرفوه، ولو عرفوه لعلموا عظيم تس���امحه، 

وصفاء نفسه #.    
فه���ا هو عبد الله بن أبي رأس النفاق، يؤذي النبي #، 
فينخذل عنه بثلث اجليش يوم أحد ويرجع بهم إلى املدينة، 
ويرمي أم املؤمنني عائش���ة بالفاحشة، حتى قال: }َيُقوُلوَن 
ُة َوِلَرُســـوِلِه  َذلَّ َوِللَِّه اْلِعزَّ َعزُّ ِمْنَها اأْلَ َلِئْن َرَجْعَنا ِإَلى اْلَِديَنِة َلُيْخِرَجنَّ اأْلَ
َوِلْلُمْؤِمِنـــنَي َوَلِكنَّ اْلَُناِفِقنَي اَل َيْعَلُمـــوَن{ ]النافقون: ٨[، ومع كل 
هذا اإليذاء والعداء الظاهر واخلفي، رفض قتله، وقال #: 
داً يَْقتُُل أَْصَحابَُه( ]متفق  ُث النَّ���اُس أَنَّ ُمَحمَّ  َدْعُه! اَل يَتََحدَّ

عليه[.
بل العجب في تس���امح النبي # عند موته، فقد بذل 
ثوبه ليكون كفناً له، وصلى عليه، واس���تغفر له، ونزل قبره 
وهو من ناصبه العداء، فَعْن ابِْن ُعَمَر - َرِضَي اللَُّه َعنُْهَما - 
َي َجاَء ابْنُُه ِإلَى النَِّبيِّ #، َفَقاَل:  أَنَّ َعبَْد اللَِّه بَْن أُبَيٍّ مَلَّا تُُوفِّ
نُْه ِفي���ِه، َوَصلِّ َعلَيِْه،  يَا َرُس���وَل اللَِّه! أَْعِطِني َقِميَصَك أَُكفِّ
َواْستَْغِفْر لَُه، َفَأْعَطاهُ النَِّبيُّ # َقِميَصُه، َفَقاَل: آِذنِّي أَُصلِّي 
ا أََراَد أَْن يَُصلَِّي َعلَيِْه َجَذبَُه ُعَمُر َرِضَي اللَُّه  َعلَيِْه، َفآَذنَُه، َفلَمَّ
َعنُْه، َفَقاَل: أَلَيَْس اللَُّه نََهاَك أَْن تَُصلَِّي َعلَى امْلُنَاِفِقنَي، َفَقاَل: 
أَنَا بنَْيَ ِخَيَرتنَْيِ َقاَل }اْســـَتْغِفْر َلُهْم َأْو ال َتْسَتْغِفْر َلُهْم إن َتْسَتْغِفْر 
ُه َلُهْم{ ]التوبـــة: ٨٠[ َفَصلَّى َعلَيِْه  ًة َفَلـــن َيْغِفَر الَلّ َلُهْم َســـْبِعنَي َمَرّ
اَت َأَبدًا َوال َتُقْم َعَلى َقْبِرِه{  ْنُهم َمّ َفنََزلَْت }َوال ُتَصِلّ َعَلى َأَحـــٍد ِمّ

]التوبة: ٨٤[ ]البخاري 1269[.
وإن اإلنسان ليتملكه العجب، وتأخذه الدهشة من هذا 
التسامح العجيب، ونسيان اإلساءة، وبذل اخلير، عند من ال 
يستحقون إال اجلفاء واملقاطعة، بل وما هو أشد من ذلك!!

 وش���يء آخر من تسامحه #، ونفس���ه احملبة للناس 
وهدايتهم، فقد كان الصحابي مخرمة رجاًل في ُخلقه شدة، 
وال يريد النبي # أن يغضبه، بل يعامله بش���يء فيه عطف 
وحن���و بالغ، وكان رجاًل كفيف البصر، س���مع بقدوم أثواب 
إل���ى النبي #، فكيف عامله النبي # وكيف أرضاه، وهذا 
ليس بواجب عليه، بل يعلمنا كيف تكون النفس املتس���امحة 

وكيف تعطي اجلميع وبال حدود، َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن أَِبي ُملَيَْكَة 
َهِب،  َرةٌ ِبالذَّ أَنَّ النَِّب���يَّ # أُْهِديَْت لَُه أَْقِبَيٌة ِمْن ِديَب���اٍج ُمَزرَّ
َفَقَس���َمَها ِفي نَاٍس ِمْن أَْصَحاِبِه، َوَعَزَل ِمنَْها َواِحداً مِلَْخَرَمَة 
ْس���َوُر بْ���ُن َمْخَرَمَة، َفَقاَم َعلَى  بِْن نَْوَفٍل، َفَجاَء َوَمَعُه ابْنُُه امْلِ
الَْباب َفَقاَل: اْدُعُه ِلي، َفَس���ِمَع النَِّبيُّ # َصْوتَُه، َفَأَخَذ َقبَاًء 
ْسَوِر َخَبْأُت َهَذا  اهُ ِبِه، َواْستَْقَبلَُه ِبَأْزَراِرِه، َفَقاَل: يَا أَبَا امْلِ َفتَلَقَّ
ةٌ.  ْس���َوِر َخَبْأُت َهَذا لََك، َوَكاَن ِفي ُخلُِقِه ِش���دَّ لََك! يَا أَبَا امْلِ
]البخ���اري 3127[ وفي بعض الرواي���ات صار يعرض عليه 
محاس���ن هذا الثوب، حتى رضي مخرم���ة، وكل هذا ليس 
بفرض وال واجب، ولكنها النف���س العظيمة، احملبة لهداية 

اخللق، الرحيمة بهم #.
وعن َس���ْهل بْن َس���ْعٍد - َرِضَي اللَُّه َعنُْه - َقاَل: َجاَءْت 
اْمَرأَةٌ ِببُْرَدٍة، -َقاَل: أَتَْدُروَن َم���ا الْبُْرَدةُ؟ َفِقيَل لَُه: نََعْم، ِهَي 
���ْملَُة َمنُْسوٌج ِفي َحاِش���َيِتَها- َقالَْت: يَا َرُسوَل اللَِّه! ِإنِّي  الشَّ
نََس���ْجُت َهِذِه ِبَيِدي أَْكُس���وَكَها، َفَأَخَذَها النَِّبيُّ # ُمْحتَاجاً 
ِإلَيَْها، َفَخ���َرَج ِإلَيْنَا، َوِإنََّها ِإَزاُرهُ، َفَق���اَل َرُجٌل ِمْن الَْقْوِم: يَا 
َرُس���وَل اللَِّه اْكُس���ِنيَها. َفَقاَل: نََعْم، َفَجلَ���َس النَِّبيُّ # ِفي 
امْلَْجِلِس، ثُمَّ َرَجَع َفَطَواَها، ثُمَّ أَْرَسَل ِبَها ِإلَيِْه، َفَقاَل لَُه الَْقْوُم: 
َما أَْحَسنَْت! َسَألْتََها ِإيَّاهُ، لََقْد َعِلْمَت أَنَُّه اَل يَُردُّ َساِئاًل، َفَقاَل 
ُج���ُل: َواللَِّه َما َس���َألْتُُه ِإالَّ ِلتَُكوَن َكَفِني يَ���ْوَم أَُموُت، َقاَل  الرَّ
َسْهٌل: َفَكانَْت َكَفنَُه” ]البخاري 2093[ فهذا مثال رائع للنفس 
الكرمية احملبة لآلخرين، تعطي الثوب للغير وهي محتاجة 
إليه، وفي هذا احلديث منهجه أنه كان # ال يرد س���ائاًل، 

نفس عظيمة ما أروعها!.  

موقف اإلمام أمحد ممن آذوه:
وعل���ى خطى النب���ي # مضى الصحاب���ة والتابعون 
ن سار على هديهم في  يسامحون ويعفون ويحس���نون، وممَّ
التس���امح: اإلمام املبجل أحمد بن محمد بن حنبل - رحمه 
الله - فقد س���امح َمْن آذوه في احملنة، قال اإلمام الذهبي 
- رحمه الله - في مناقب اإلمام أحمد:  وعن عبد الله بن 
أحمد قال: وسمعت أبي يقول: لقد جعلت امليَت في حلٍّ ِمْن 
ضربه إياي.. ثم قال: وما على رجل أالَّ يُعذب الله بس���ببه 

أحداً(. ]سير أعالم النبالء 257/11[.
وكان يقول:  كل من ذكرني ففي حلٍّ إال مبتدعاً –يعني 
ابن أبي دواد-، وقد جعلت أبا إس���حاق - يعني: املعتصم - 
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.. ث���م قال أبو عبد الله: وما ينفعك أن يُعذب الله أخاك  في حلٍّ
املسلم في سببك(. ]سير أعالم النبالء 261/11[.

وقال له إس���حاق بن إبراهيم: اجعلني في حلٍّ من حضوري 
. ]س���ير أعالم  ضربك. فقلت: قد جعلت كل من حضرني في حلٍّ

النبالء 266/11[.
وملا أمر الواث���ق بقطع قيود اإلمام أحمد، فلما قطع، ضرب 
بيده إل���ى القيد ليأخذه، فجاذبه احلداد  عليه، فقال الواثق: لَم 
أخذته ؟ ق���ال: ألني نويت أن أوصي أن يُجع���ل في كفني حتى 
أخاصم به هذا الظالم غداً. وبكى، فبكى الواثق وبكينا. ثم سأله 
الواثق أن يجعله في حّل، فقال: لقد جعلتك في حل وس���عة من 

أول يوم إكراماً لرسول الله، #؛ لكونك من أهله.
فقال له: أقم قبلنا فننتفع بك، وتنتفع بنا، قال: إن ردك إياي 
إلى موضعي أنفع لك، أصي���ر إلى أهلي وولدي، فأكّف دعاءهم 
عليك، فقد خلفتهم على ذلك، قال: فتقبل منا صلة؟ قال: ال حتل 
لي، أنا عنها غني. ]سير أعالم النبالء 11/ 315[. رحم الله هذا 

اإلمام الكبير، فما أعظم نفسه املتسامحة! 

موقف ابن تيمية مع خصومه:
عاش ابن تيمي���ة –رحمه الله- يحمل النفس املتس���امحة، 
ولذلك كان يش���عر بالطمأنينة والس���عادة، مع ما كان يعيش فيه 
من صعوبات كثيرة، يقول تلميذه ابن القيم -رحمه الله-: »وعلم 
الله ما رأيت أحداً أطيب عيش���اً منه قط، م���ع ما كان فيه من 
ضيق العيش وخ���الف الرفاهية والنعيم، ب���ل ضدهما، ومع ما 
كان في���ه من احلبس والتهديد واإلرهاق، وهو مع ذلك من أطيب 
الناس عيش���اً، وأش���رحهم صدراً وأقواهم قلباً، وأسرهم نفساً، 
تلوح نضرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اش���تد بنا اخلوف وساءت 
منا الظنون وضاقت بنا األرض أتيناه، فما هو إال أن نراه ونسمع 
كالمه، فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة، 
فس���بحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في 
دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم 

لطلبها واملسابقة إليها«.
ويضيف ابن القيم - رحمه الله -: »وس���معت شيخ اإلسالم 
اب���ن تيمية -قدس الله روحه- يق���ول: إن في الدنيا جنة من لم 
يدخلها ال يدخل جنة اآلخرة. وقال لي مرة: ما يصنع بي أعدائي؟ 
أنا جنتي وبس���تاني في صدري، إن رحت فهي معي ال تفارقني، 
إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وكان 
يقول في محبس���ه األخير في القلع���ة: لو بذلت ملء هذه القلعة 
ذهباً ما عدل عندي شكري هذه النعمة. أو قال ما جزيتهم عني 

ما تس���ببوا لي فيه من اخلير، ونحو هذا. وكان يقول في سجوده 
وهو محبوس: »اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك« 
ما ش���اء الله، وقال لي مرة: »احملبوس م���ن ُحبس قلبه من ربه 
تعالى، واملأس���ور من أس���ره هواه«. وملا أُدخل إلى سجن القلعة، 
وصار داخل الس���ور نظر إليه، وقال: }َفُضِرَب َبْيَنُهْم ِبُسوٍر َلُه َباٌب 

ْحَمُة َوَظاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب{ ]احلديد: ٣١[. َباِطُنُه ِفيِه الرَّ
قال ابن القيم - رحمه الله -: وحدثني بعض أقارب ش���يخ 
اإلس���الم - رحمه الله - قال: كان ف���ي بداية أمره يخرج أحياناً 
إلى الصحراء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه، فتبعته يوماً فلما 
أصحر تنفس الصعداء، ثم جعل يتمثل بقول الشاعر، وهو ملجنون 

ليلى في قصيدته الطويلة:
لََعلَِّني ال��ب��ي��وِت  ب��نِي  ِم��ن  وأَْخ�����ُرُج 

خالياً  بالسرِّ  النفَس  َعنْك  ُث  أَُح���دِّ
]الوابل الصيب ص 93 و94[.

وقد وضع ابن تيمية قاعدة للتس���امح في حياته الس���لوكية 
والعملية، تتلخص هذه القاعدة في قوله:  أحللت كل مس���لم عن 
إيذائه لي( وتفصيلها ما جاء في مجموع الفتاوى قال:  َفاَل أُِحبُّ 
أَْن يُنْتََصَر ِمْن أََحٍد ِبَسَبِب َكِذِبِه َعلَيَّ أَْو ُظلِْمِه َوُعْدَواِنِه؛ َفِإنِّي َقْد 
يَْر ِلُكلِّ امْلُْسِلِمنَي، َوأُِريُد ِلُكلِّ ُمْؤِمٍن  أَْحلَلْت ُكلَّ ُمْسِلٍم، َوأَنَا أُِحبُّ اخْلَ
يِْر َما أُِحبُُّه ِلنَْفِسي، َواَلَِّذيَن َكَذبُوا َوَظلَُموا َفُهْم ِفي ِحلٍّ ِمْن  ِمْن اخْلَ

ِجَهِتي( ]مجموع الفتاوى 28/ 55[.
أمثلة من تسامح شيخ اإلسام ابن تيمية:

1- كان الشيخ الصوفي البكري من أشد الصوفية على شيخ 
اإلس���الم ابن تيمية، ففي محنة الشيخ مع الصوفية سنة 707ه� 
حول قضية االستغاثة طالب بعضهم بتعزير شيخ اإلسالم، إال أن 

الشيخ البكري طالب بقتله وسفك دمه!
وفي سنة 711ه� جتمهر بعض الغوغاء من الصوفية بزعامة 
الشيخ البكري وتابعوا شيخ اإلس���الم ابن تيمية حتى تفردوا به 
وضرب���وه، وفي حادثة أخرى تفرد البكري بابن تيمية ووثب عليه 

ونتش أطواقه وطيلسانه، وبالغ في إيذاء ابن تيمية!
وحينم���ا جتم���ع اجلند والن���اس على ابن تيمي���ة يطالبون 
بنصرته، وأن يش���ير عليهم مبا يراه مناسباً لالنتقام من خصمه 
البكري الصوفي؛ أجابهم ش���يخ اإلسالم مبا يلي:  أنا ال أنتصر 

لنفسي(!!
وملا اش���تد طلب الدولة للبكري وضاق���ت عليه األرض مبا 
رحبت هرب واختفى في بيت ابن تيمية وعند ش���يخ اإلسالم ملا 
كان مقيماً في مصر، حتى ش���فع فيه ابن تيمية عند الس���لطان 

وعفا عنه!! ]العقود الدرية 305/1[.
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فهذا مثال من تس���امح هذا اإلنسان العظيم، فالبكري قابله 
بالظلم والتكفي���ر واالعتداء والعدوان والبهتان، وابن تيمية قابله 
بالعفو واإلحس���ان والكرم، إن في ذلك آية عظيمة لكل منصف 

سليم القلب.
2- ومرة أخرى يجتمع على ش���يخ اإلس���الم بعض الفقهاء 
والقضاة مبصر والشام، وحملوا عليه حملة سيئة، فأفحم اجلميع 
باحلق، وألزمهم احلجج، فلما أفلسوا وشوا به إلى احلكام. وبعد 
أن وش���ى به بعض العلماء وكذبوا علي���ه وأّلبوا احلكام واألمراء 
عليه وتزلفوا لدى الكبراء في ابن تيمية؛ ُس���جن وعذب، وتولى 
ِكبر ذلك اجُلرم الشيخ الصوفي نصر املنبجي، واألمير ركن الدين 
بيبرس اجلاشنكير تلميذ املنبجي، وجماعة من الفقهاء والعلماء، 
الذين ناصروا احلاكم بيبرس في انقالبه ضد الس���لطان ناصر 

ابن قالوون.
ولكن شاء الله أن تزول إمارة بيبرس ويضم السلطان ناصر 
ابن قالوون دمش���ق ومصر إلى حكمه، ولم يكن هّم الس���لطان 
إال اإلفراج عن ش���يخ اإلسالم املس���جون ظلماً وزوراً. فأخرجه 
معززاً مكرماً مبجاًل، ويصل الش���يخ إلى البالط امللكي فيقوم له 
الس���لطان تكرمياً واحتراماً ويضع ي���ده بيد ابن تيمية ويدخالن 

على كبار علماء مصر والشام...!
ويختلي الس���لطان ناصر قالوون بش���يخ اإلسالم ابن تيمية 
ويحدثه عن رغبت���ه في قتل بعض العلماء والقضاة بس���بب ما 
عملوه ضد الس���لطان، وم���ا أخرجه بعضهم م���ن فتاوى بعزل 
الس���لطان ومبايعة بيبرس، وأخذ السلطان يحث ابن تيمية على 
إصدار فتوى بجواز قتل هؤالء العلماء، ويذكره بأن هؤالء العلماء 
هم الذين س���جنوه وظلم���وه واضطهدوه، وأنها حانت الس���اعة 
لالنتقام منهم! وأصرَّ الس���لطان ناصر بن قالوون على طلبه من 

شيخ اإلسالم كي يخرج فتاوى في جواز قتلهم!
فق���ام ابن تيمية بتعظيم هؤالء العلم���اء والقضاة، وأنكر أن 
يُنال أحد منهم بسوء، وأخذ ميدحهم ويثني عليهم أمام السلطان 
وشفع لهم بالعفو والصفح عنهم ومنعه من قتلهم، فقال للسلطان 
:  إذا قتلت هؤالء ال جت���د بعدهم مثلهم من العلماء األفاضل!( 
فيرد عليه الس���لطان متعجبا متحيراً: لكنهم آذوك وأرادوا قتلك 
مراراً ؟! فق���ال ابن تيمية: من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله 
ورس���وله فالله ينتقم منه، وأنا ال أنتصر لنفس���ي! وما زال ابن 
تيمية بالس���لطان يقنعه أن يعفو عنهم ويصفح، حتى استجاب له 
الس���لطان فأصدر عفوه عنهم وخلَّى سبيلهم!! ]موقف ابن تيمية 

من األشاعرة: 160/1[.

3- لقد ش���هد له كبير خصومه وم���ن الذين هاجموه وآذوه، 
ش���هد له بعد عمله التسامحي الفريد الذي عمله معهم في أثناء 
غضب السلطان ناصر بن قالوون عليهم، لقد كان قاضي املالكية 
القاضي اب���ن مخلوف أحدهم وملا أفرج عنه قال عن ابن تيمية: 
 ما رأيت كرمياً واس���ع الصدر مثل ابن تيمية، فقد أثرنا الدولة 
ض���ده، ولكنه عفا عنا بعد املقدرة، حتى دافع عن أنفس���نا وقام 
بحمايتنا، حرضن���ا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا 
وحاجج عنا(... هذا هو ابن تيمية، هذه هي أخالقه مع خصومه! 

]شيخ اإلسالم ابن تيمية ألحمد فريد 17/1[.
4- ولم يكتف ش���يخ اإلسالم باإلحس���ان إلى خصومه في 
حياته���م بل بعد مماتهم، يقول اب���ن القيم:  وما رأيت أحداً قط 
أجمع لهذه اخلصال –يعني خصال الفتوة- من ش���يخ اإلس���الم 
ابن تيمية -قدس الله روحه- وكان بعض أصحابه األكابر يقول: 
وددت أن���ي ألصحابي مثله ألعدائ���ه وخصومه. وما رأيته يدعو 
عل���ى أحد منهم ق���ط، وكان يدعو لهم. وجئت يوماً مبش���راً له 
مبوت أكبر أعدائه وأش���دهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي 
واس���ترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهل���ه فعزاهم، وقال: إني 
لك���م مكانه وال يك���ون لكم أمر حتتاجون فيه إلى مس���اعدة إال 
وساعدتكم فيه، ونحو هذا الكالم فسروا به، ودعوا له، وعظموا 

هذه احلال منه - رحمه الله -( ]مدارج السالكني ج�345/2[.
وس���بحان الله، من هذا التس���امح وهذا العطاء واإلحسان، 
يقول ابن تيمية معبراً عن نفس���يته املتس���امحة:  وأنا والله من 
أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها، وإقامة 
كل خي���ر، وابن مخلوف لو عمل مهما عم���ل والله ما أقدر على 
خير إال وأعمله له، وال أعني عليه عدوه قط، وال حول وال قوة إال 
بالله، هذه نيتي وعزميتي، مع علمي بجميع األمور فإني أعلم أن 
الشيطان ينزغ بني املؤمنني، ولن أكون عوناً للشيطان على إخواني 

املسلمني( ]مجموع الفتاوى 271/3[.
إن التس���امح عندما يس���تحكم في النفس تعتاد اإلحس���ان 
ف���ي كل األمور، في العب���ادات واملعامالت، ف���ي صغائر األمور 
وعظائمها، فيحس���ن امل���رء في عبادة ربه، ومعامل���ة خلق الله، 
فيحس���ن إلى الوالدين، والزوجة والبن���ات، واإلخوة واألخوات، 
واجليران واألصدقاء، بل قد يصل به اإلحس���ان إلى من يبغضه، 
فيقابل إساءته باإلحس���ان، وميتد اإلحسان ليشم��ل احل���يوان 
والنبات ف�  في كل ذي كبد رطبة أجر( ]متفق عليه[، وهذه مرتبة 
عظيمة في دين الله. نس���أل الله أن يرزقنا التسامح واإلحسان 
في أعمالنا وأخالقنا، واإلخالَص في األقوال واألعمال، إنه بكل 
جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، واحلمد لله رب العاملني.
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ف��ه��د ب���ن ص����احل ال��ع��ج��ان
Fsalehajlan@hotmail.com

@alajlan_f 

ينش���أ املسلم وهو يجد هذه املعاني تتعزز في نفس���ه يوماً بعد يوم، يتلقاها في البيت واملسجد 
واملدرس���ة، ينمو في قلبه حب الصحابة -رضي الله عنهم- وتوقيرهم، ويعتاد لس���انه على  الترضي 

عنهم وذكرهم باخلير، وتألف نفسه كمال األدب معهم، والكف عن أي شيء يسيء ملقامهم.
أثمرت هذه التنش���ئة اإلسالمية مكانة عميقة في نفوس الناس للصحابة، تشتعل غضباً ضد أي 

إساءة تنال أحداً منهم.
وحتى يبقى القلب في كمال الطهارة والسالمة  جتاه هذا اجليل اإلسالمي الفريد. جاءت وصية 
أعالم اإلسالم الكبار بترك اخلوض فيما شجر بني الصحابة - رضي الله عنهم - حتى ال تنتج القراءة 
اخلاطئة لهذه األحداث منابت غل وضغينة في قلب املسلم جتاه ص��حابة رس��ول الله #،  فأوص��وا 
- لنصحهم وعلمهم - بترك اخلوض في هذا الباب، فال يتحدث فيه إال مع االحتياط التام في استيفاء 

شروط العلم والعدل وحفظ املكانة، ومبا ال يكون ذريعة لالستطالة أو فساد الفهم وسوء الظن.
فأحداث الفتنة ليس���ت ش���يئاً مغلقاً أو محذوفاً من تاريخ اإلس���الم، فلقد تكلم في���ه العلماء وبحثوا 
تفاصيله، وأجابوا عن اإلش���كاالت املثارة، وهذا يبدد الوهم الذي يجثم فوق صدور بعض الناس حول هذا 
املوقف الس���لفي من الصحابة، هو وهٌم مركب يجهل حقيقة موقف الس���لف، وال يفقه - في جزئه اآلخر - 
حقيقة الدوافع واالعتبارات العقلية العميقة في هذا املوقف، وميكن أن نس��تلهم بعض هذه االعتبارات 

يف العناصر التالية:

من )السالمة(... إلى )الغل(!
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أواًل: احتواء كت���ب التاريخ خلريطة 
واسعة من األخبار واألقوال والتفصيالت 
التي رس���مها إخباري���ون كذبة وخصوم 
مبتدعة، وأكثر من يخوض فيما شجر بني 
الصحابة ال يسلم من قبول كثير من هذه 
والبناء على مضامينها،  وروايتها  األخبار 
وأكثره���م – بداهة -  ليس لديهم القدرة 
عل���ى فحص األخب���ار ومتييز صحيحها 
من س���قيمها،  مبا يجعل صورة األحداث 
تترسخ في وعيهم بنسختها املكذوبة التي 

رسمها خصوم الصحابة.
 م���ا يزال كثير م���ن الباحثني يعتمد 
على هذه األخب���ار،  وينقل عن الضعفاء 
واملتروكني والوضاع���ني، ثم يتحدث بكل 
ثق���ة أنه يعتم���د على مص���ادر تاريخية 
موثوقة، مبجرد أن���ه ينقل من أحد كتب 

التاريخ الشهيرة!
لقد بّحت – أيه���ا الناس - أصوات 
العلماء واحملققني وهم يحذرون مثاًل من 
 أبي مخنف لوط بن يحيى( ويذكرون أنه 
إخب���اري تالف متروك الرواية، حتى غدا 
هذا من املعلومات الشائعة، ومع ذلك فما 
زال كثير م���ن املؤلفني يبني قائمة طويلة 
من األح���كام والتحليالت بناًء على رواية 

محفور في أولها: قال أبو مخنف!.
ثانيًا: إن اخلوض في تلك التفصيالت 
واألخبار ال يترتب عليه أي فائدة عملية أو 
ثم���رة فقهية، فهي حوادث تاريخية وقعت 
حتت ظ���روف ومالبس���ات معينة أنتجت 
فتنة بني الصحاب���ة - رضي الله عنهم - 
كانوا فيها مجتهدين ومتأولني، وال يترتب 
على إدراك تفاصيلها علم بأحكام شرعية 
أو تأثير على جانب فقهي أو علمي معني، 
فمن يجهل خفاياها وال يدرك تفصيالتها 

ل���ن ميس ذلك بتاتاً أي قضية ش���رعية، 
وهذا يب���دد الوهم الذي يس���كن بعض 
الن���اس حني يظن أنه أمام حقبة تاريخية 
مخفي���ة، وواقعة ال بّد من إعادة قراءتها، 
ويشعر أنه يكتش���ف من خاللها مواقف 
شرعية مهمة، واحلقيقة أن أحكام الشرع 
وتصورات املس���لم لن تتأثر مبعرفته لهذه 
التفصيالت أو إعراضه عنها، ولهذا كانت 
ا شجر بينهم  وصية السلف في الكف عمَّ
ألنه من قبيل البحث الفارغ الذي ال طائل 

من ورائه.
ثالث��ًا: إن احلك���م عل���ى الصحابة 
يتطل���ب ع���دالً وإنصاف���اً وموازنة بني 
احلسنات والسيئات، وأالَّ يكون أي اجتهاد 
أو خطأ سبباً إللغاء ما عداه، وهذا ميزان 
دقيق ال يحسن أكثر الناس ضبط ميزانه، 
فينتج من ذلك استطالة عليهم، وبغياً في 
حقهم، وإذا كان البغي واجلور محرم في 
حق أي أحد م���ن الناس فكيف بصحابة 

النبي #؟
احلديث هنا عن جي���ل قد أثنى عليه 
ِمَن  ُلوَن  اأَلَوّ ـــاِبُقوَن  }َوالَسّ الك���رمي:  القرآن 
َبُعوُهم ِبإْحَســـاٍن  اْلـُمَهاِجِريـــَن َواأَلنَصاِر َواَلِّذيَن اَتّ
ِري  ُه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعَدّ َلُهْم َجَنّاٍت َتْ ِضَي الَلّ َرّ
َتَها اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَهـــا َأَبًدا{ ]التوبة: ١٠٠[  َتْ
اُء َعَلى  ِه َواَلِّذيَن َمَعُه َأِشـــَدّ ُســـوُل الَلّ ٌد َرّ }ُمَحَمّ
ًدا َيْبَتُغوَن  ًعا ُســـَجّ اِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُرَكّ اْلُكَفّ
ِه َوِرْضَواًنا ِســـيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهم  ـــَن الَلّ َفْضاًل ِمّ
ـــُجوِد{ ]الفتـــح: ٢٩[ ووعدهم  ـــْن َأَثِر الُسّ ِمّ
جميعاً – س���ابقهم والحقهم - باحلسنى 
ْن َأنَفَق ِمن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل  }ال َيْسَتِوي ِمنُكم َمّ
َن اَلِّذيَن َأنَفُقـــوا ِمْن َبْعُد  ُأْوَلِئـــَك َأْعَظُم َدَرَجـــًة ِمّ
ُه اْلـُحْسَنى{ ]احلديد: ١٠[  َوَقاَتُلوا َوُكاًلّ َوَعَد الَلّ
وأوصانا رس���ولنا الكرمي # بهم فق��ال: 

»ال تسبوا أصحابي«.

فمن العق���ل واحلكم���ة والديانة أن 
يتحفظ املس���لم عند نظ���ره في مواقف 
هؤالء الناس الذين يتحدث القرآن الكرمي 
عنهم بهذه الكيفية، وأن يعلي من قدرهم 
كما أعل���ى الله من مكانته���م، فيتوالهم 
جميع���اً، ويدعو لهم جميع���اً، ويرجو أن 
يحش���ره الله في زمرته���م، ويتحفظ من 
ولوج باٍب يكون ذريعة إلى أي إس���اءة ملن 

م الله حقهم. عظَّ
إن غي���اب العدل ف���ي حقهم، والعلم 
بحالهم، واإلنصاف في تقوميهم هو الذي 
أ كثيراً من املبتدعة على اخلوض في  جرَّ
أعراضهم، والنيل م���ن مقامهم مبا أنتج 
غ���اًل وكرهاً دفيناً في نفوس���هم في حق 
صحابة رسول الله #، وهي صفة خليق 
بها الكف���ار ال أهل اإلميان }ِلَيِغيـــَظ ِبِهُم 

اَر{ ]الفتح: ٢٩[. اْلُكَفّ
رابع��ًا: حاجة ه���ذه األحداث للرؤية 
الش���مولية التي تعرف دوافعها، وتضبط 
أحداثه���ا، وه���ي غالباً م���ا تخفى على 
أكثر الناس، فيق���رأ األحداث منتزعة من 
سياقها، مقطوعة  عن دوافعها مبا يجعله 
يفهم املوقف على غير ما كان عليه، فيقع 
في قلبه شيء على صحابة رسول الله #.
 إن هذه اآلثار املروية في مس���اوئهم 
منها ما هو ك���ذب، ومنها ما قد زيد فيه 
ونقص وغيَّر من وجه���ه، والصحيح فيه 
هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون 
وإما مجتهدون مخطئ���ون، وهم مع ذلك 
ال يعتق���دون أن كل واح���د من الصحابة 
معصوم ع���ن كبائر اإلث���م وصغائره بل 
يجوز عليهم الذنوب في اجلملة، ولهم من 
الس���وابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما 
يصدر منهم إن ص���در، حتى إنهم ليغفر 
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لهم من الس���يئات ما ال يغفر ملن بعدهم؛ 
ألن لهم من احلسنات التي متحو السيئات 
ما ليس ملن بعدهم .. ثم إذا كان قد صدر 
من أحدهم ذن���ب فيكون قد تاب منه، أو 
أتى بحس���نات متحوه، أو غفر له بفضل 
سابقته، أو بشفاعة محمد # الذين هم 
أحق الناس بش���فاعته، أو ابتلي ببالء في 
الدنيا كفر به عنه .. ثم القدر الذي ينكر 
من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب 

فضائل القوم ومحاسنهم()1  
خامس��ًا: ل���م يقل أحد من الس���لف 
إن الصحابة - رضي الل���ه عنهم - كانوا 
معصومني، أو أن كل فعل صدر منهم فهو 
حجة ودلي���ل معتبر، وحينئٍذ فأي خطأ أو 
اجتهاد صدر من بعضهم  مما يخالف فيه 
الدليل فإن املسلم بداهة سيأخذ الدليل، 
وحينه���ا فال معنى للخ���وض في تفاصيل 
ه���ذه األخطاء وإثارة احلدي���ث فيها مرة 
بعد مرة مبناسبة وبغير مناسبة، إال شحن 
النف���وس بالغل والضغين���ة عليهم، ولهذا 
جتد في القرآن من دعاء املؤمنني }َواَلِّذيَن 
َنا اْغِفْر َلَنا َوإلْخَواِنَنا  َجـــاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َرَبّ
َعْل ِفـــي ُقُلوِبَنا ِغاًلّ  اَلِّذيـــَن َســـَبُقوَنا ِباإلَياِن َوال َتْ
َلِّذيَن آَمُنوا{ ]احلشـــر: ١٠[ فكثير من النقد  ِلّ
املوجه لهم هو من قبيل الغلِّ ومرض القلب 
فحس���ب، وإال فأي فائدة من احلديث عن 
أحٍد م���ن صحابة رس���ول الله # ألجل 
الطعن فيه وذم���ه وعيبه؟ وما الفائدة من 
إث���ارة تاريخه ومواقفه وخطبه مبناس���بة 
وبغير مناسبة، بال حتقيق فيها وال تدقيق، 
إال أن ميتلئ قلب املس���لم غاًل وحنقاً على 

صحابي لقي ربه من قرون طويلة؟ 
ورمبا قال بعضهم هنا: إن هذا املوقف 
من قبيل تقديس األشخاص دون تقديس 
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املبادئ. وهذا خطأ مبني على سوء تصور 
للموض���وع، فلم يقل أح���د بتصويب كل 
ما ص���در من الصحابة حت���ى يقال: إنه 
تقديس األش���خاص وقد يضر بتقديس 
املبادئ، فاملب���ادئ واضحة ولم يقل أحد 
بتقدمي أي شيء عليها، إمنا احلديث عن 
تقدير الش���خص وحفظ سابقته ومقامه 
وترك اإلساءة والطعن فيه، وهذا ال يضر 
املبادئ في شيء، فليس من ضرورة حفظ 
املبادئ أن تطعن في األشخاص أو تسبهم 
أو تخوض في نياتهم أو تثير الطعن فيهم 

مبناسبة أو بغير مناسبة.
ومن األوهام هنا، اجلرأة على صحابة 
رسول الله # القول: إن الصحابة ليسوا 
مبنزلة واحدة، وإنه ال ميكن مساواة بعض 
من أس���لم بعد الفتح بأب���ي بكر وعمر؟ 
وهذا كالم صحيح، وه���و ما يقوله أهل 
وبعضهم  درجات،  فالصحابة  الس���نة،)2  
أفض���ل من بعض، والتفضي���ل ليس فيه 
إس���اءة ألحد، إمنا ال يجوز أن يكون هذا 
التفضيل س���بباً للج���رأة على أحد منهم 

وتهوين ذمه والطعن فيه.
سادس��ًا: إن من يق���رأ حادثة الفتنة 
بش���كل متكامل، ولديه قدرة على متييز 
األخب���ار الصحيح���ة والس���قيمة، فإنه 
في النهاية س���يصل إلى م���ا وصل إليه 
السلف الصالح - رضي الله عنهم -، من 
توقير الصحاب���ة وحبهم وتقدير إميانهم 
وتضحيته���م في س���بيل الل���ه، وإن هذه 
الفتنة - ليس���ت طعناً بهم أو منقصة لهم 
- تقدير رباني؛ ليعرف املسلم عظمة هذا 
اجليل حتى وهو في حال الفتنة، ويعرف 
األحكام الش���رعية الواجبة في مثل هذه 

تيمية  ابن  االسالم  لشيخ  الواسطية  العقيدة  انظر:   )2 
.116-115

الفتنة، واألخالق اإلسالمية الرفيعة حتى 
في أشد حاالت الفتنة والقتال.

فوصية علماء السلف بالكف عن هذه 
األح���داث لم يكن جهاًل منهم بحالها، وال 
خشية من ظهور حقائقها، بل هم من أعلم 
الناس بها،  قد فحصوا رواياتها، وحرروا 
أحكامها، وضبط���وا أحوالها فعرفوا أنها 
موصل���ة إلى ح���ب الصحاب���ة واعتقاد 
فضله���م، ورأوا أن اخلوض فيها ال ثمرة 
عملية فيه وقد يكون ذريعة لالس���تطالة 
والغل فكان من النص���ح للناس أن يبنوا 
لهم ه���ذا املنهج، وه���ي النتيجة العلمية 
التي س���يجدها من يقرأ – بعدل وعلم-  

تفاصيل هذه الفنت.
وق���د يأنف بعض الن���اس من األخذ 
بق���ول بجمهور الس���لف وأئمت���ه وكبار 
محدثي���ه الذين ميزوا األخب���ار وتتبعوا 
األحوال، فيش���عر أن ه���ذه حالة تقليد 
وتضليل ثم ينقاد بكل سهولة، ويصدق كل 
ما يقرأه في كتاب أو يسمعه من خطيب!

ورمبا شعر أن ثم مؤامرة لتضليله عن 
معرف���ة أحداث التاريخ فدفعه ذلك ملزيد 
حرص وعناي���ة لقراءة تل���ك التفاصيل، 
وب���دالً أن يتجه ملنه���ج األئمة واحملدثني 
الكب���ار الذي���ن خب���روا األح���داث وعرفوا 
تفاصيلها فس���لكوا به - بع���د علم ودراية - 
منهج س���المة الص���در وطه���ارة القلب 
وحفظ اللس���ان يبحث عن ناقصي العلم 
والعدل ليملؤوا قلبه حنقاً وحقداً وضغينة 
وغ���اًل على أصح���اب رس���ول الله #، 
فينتقل من س���المة الصدر إلى الضغينة 
َنا اْغِفْر َلَنا َوإلْخَواِنَنا  والغل، فيا حسرتاه }َرَبّ
َعْل ِفـــي ُقُلوِبَنا ِغاًلّ  اَلِّذيَن َســـَبُقوَنا ِباإلَياِن َوال َتْ

ِحيٌم{ َنا إَنَّك َرُءوٌف َرّ َلِّذيَن آَمُنوا َرَبّ ِلّ
 ]احلشر: ١٠[.
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إن املرحل����ة احلرج����ة الت����ي مي����رُّ بها الش����عب 
الس����وري تظهر ثالثة حتوالت إستراتيجية مهمة 

في مسار الثورة:
- التحول األول: ويتمثل في عس����كرة الثورة، 
وقدرته����ا عل����ى تنظيم ه����ذا اجلانب واس����تغالله 
بش����كل جي����د ف����ي اس����تنزاف الق����درة العس����كرية 

للنظام.
العال����م  جت����اوب  ه����و  الثان����ي:  التح����ول   -  
اإلس����المي والعرب����ي م����ع اس����تغاثة الثائري����ن في 
س����ورية، وضحاي����ا القم����ع وبداية ظه����ور حمالت 
إس����المية إلغاثة اجلرحى واملنكوبني واملش����ردين، 
وه����ي بداية صائب����ة يجب اس����تغاللها في توحيد 

الصف اإلسالمي.
- التحول الثالث: وهو الوعي السياسي لدى 
الثوار الس����وريني وقادتهم، وأولوية تطوير طاقات 

التح����والت  مج����اراة  تس����تطيع  فاعل����ة  سياس����ية 
السياسية التي متر بها البالد.

ع����ن  الفرنس����ي  االس����تعمار  رح����ل  أن  ومن����ذ 
س����ورية، والب����الد غارقة ف����ي أزمة عميق����ة اجلذور 
أه����م ركائزه����ا الطائفية، وتعاظم نف����وذ األقليات 
التي مكن لها االستعمار على حساب أهل السنة، 
وج����اء نظ����ام البعث ليع����زز من قوتها وس����طوتها، 
وعلى الرغم من اتفاق املعارضة العام الذي يظهر 
في خطابات املعارضة حول إس����قاط النظام، فإن 
املتض����رر األكبر من قم����ع النظام هم أهل الس����نة 
الذي����ن ميثل����ون أكثري����ة داخ����ل املجتم����ع؛ لذل����ك 
يج����ب عليهم حش����د طاقاتهم خل����ف غاية واحدة 
ه����ي حتري����ر بالدهم من دن����س النظ����ام الطائفي 
النصي����ري، والعي����ش مع اآلخري����ن وفق ما يحكم 

به شرع الله سبحانه وتعالى.

الشام.. نور اإليمان



العدد 36298

سورية:
مشكالت العمل السياسي

وآفاق التغيير

ال��ع��اب��دي��ن)*( زي���ن  ب��ش��ري  د. 

درجت الكتابات السياس���ية املعاص���رة على حتميل نظام 
البعث مس���ؤولية تعطل احلياة السياسية في سورية، وتدهور 

النشاط احلزبي، وغياب منظمات املجتمع املدني.
لكن تطورات الثورة السورية قد ألقت الضوء على مجموعة 
من الظواهر الس���لبية األكثر جتذراً في املمارسة السياسية، 
وفي بني���ة الكيان اجلمهوري الذي ارتبط منذ ظهوره مبعادلة 
إقليمي���ة يصعب الفكاك منها؛ إذ إن األهمية اإلس���تراتيجية 
لس���ورية متتد إلى أقاصي احلدود السياسية للعالم العربي، 
وتقع على خط احملور الرئيسي إلستراتيجيات القوى الكبرى. 
ويعاني البحث العلمي املعاصر من ندرة الدراس���ات التي 
تُعنى بتأثير العوام���ل الداخلية على األمن اإلقليمي والدولي، 
ويأتي ذلك النق���ص كنتيجة لعدم اعتراف مدارس »الواقعية« 
و«الليبرالي���ة« بوجود عوامل مؤث���رة على األمن الدولي خارج 
إطار الدول، لكن مجريات األحداث منذ 11 سبتمبر 2001 قد 

أكدت وجود عناصر فاعلة خارج ه���ذا اإلطار، ومن أبرزها: 
العالقة ب���ني القوميات والدول، وتعام���ل املجموعات اإلثنية 
واملذهبية فيما بينه���ا ضمن إطار املجتم���ع، وارتباط الفرد 

بالدولة وشعوره فيها باملواطنة واالنتماء. 
وعل���ى الرغم م���ن التدخل اخلارجي في ث���ورات تونس 
ومصر وليبيا واليمن؛ إال أن اس���تعارة خالف املجتمع الدولي 
حول احلالة الس���ورية واصطفافه في معسكرين متنافسني؛ 
قد أثبت ضرورة تقصي تأثي���ر التطورات احمللية على األمن 
الدولي، ومن ذلك: دور العناصر غير التابعة للدول في تأجيج 
النزاعات اإلقليمية وتأثيرها عل���ى منظومات األمن العاملي، 
وأثر التفاع���الت الداخلية في تأجي���ج اخلالفات اإلقليمية، 
إضافة إلى النزعات االنفصالية، والفنت الطائفية، ومش���اكل 

احلدود.)1 

)(   Benjamin Miller، States، Nations، and the Great Powers، )Ca -
bridge Studies in International Relations، 2007(، pp. (2-(5.  *( أكادميي سوري.

] ملف العدد [
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وكان محمد أيوب قد نشر دراسة قيمة حول تأثير املشاكل 
الداخلية على األمن الدولي، أش���ار فيها إلى أن اجلمهوريات 
احلديثة قد عانت من نقص جتربتها في تشييد أركان الدولة 
القومية إثر انفكاكها عن تراثها التاريخي، وأدى قصر جتربة 
بناء الدولة وتطور أنظمة احلك���م إلى ارتكاز الدول احلديثة 
على قواعد ضيقة من الفئات احلاكمة التي تستند إلى القوة 
العس���كرية وليس إل���ى التأييد الش���عبي، ونتيجة لذلك فإن 
مهددات األمن لهذه الدول غالباً ما تأتي من الداخل بس���بب 
ضعف بنيتها وعدم قدرتها على تش���كيل عالقة متوازنة بني 
الدولة واملجتمع، ثم تأتي عوامل: الضعف االقتصادي، وسوء 
توزيع الثروة، والتوتر بني مختلف املجموعات اإلثنية واملذهبية 
داخ���ل املجتمع كأمراض فتاكة تنخر في جس���د هذه الدول، 
ومتنعها من تش���كيل نظام أمني مت���وازن، وتؤثر بدورها على 

منظومات األمني اإلقليمي.)1 
وجتمع الدراس���ات املعاصرة عل���ى أن هذه األمراض قد 
متكنت من جسد النظام السوري وآذنت بانهياره؛ إال أن فشل 
املعارضة في توفير بديل سياسي ناضج يدرأ عن دول اجلوار 

مخاطر االنفالت األمني قد أخر ذلك السقوط.
وعلى الرغم من أهمية التفاعالت السياسية املعاصرة، وما 
ستسفر عنه هذه التفاعالت من تأثير على مستقبل البالد؛ إال 
أنه ال بد من التأكيد على أن مش���اكل املمارسة السياسية في 
سورية تعود إلى فترة س���ابقة حلكم البعث  1963-2012م(، 
إذ إن األحزاب السياسية في حقبة االنتداب  1920-1946م( 
وفترة احلك���م الدميقراط���ي  1946-1963م( قد عانت من 
مشاكل مس���تعصية على األصعدة اجليوسياسية، والبنيوية، 

وميكن تفصيل أبرزها فيما يأتي: 
إشكاليات اجلغرافيا وتأزم العالقة مع احمليط اإلقليمي

كانت فترة االنتداب الفرنس���ي حاسمة في تاريخ سورية 
احلديث، ففي هذه الفترة وضعت أس���س نظامها اجلمهوري 
الوليد، ورس���مت حدوده، ونش���أت مؤسس���ات احلكم، ومت 
انتخ���اب أول رئيس للجمهورية س���نة 1932م، وأقر فيها أول 

دستور للبالد. 
وفي هذه األثناء س���عت س���لطة االنتداب الفرنسية إلى 
ترس���يخ هيمنة األقليات، فأنش���أت مجموعة من الدويالت 
)(  Mohammed Ayoob، Regional Security in the Third World، 

)Westview Press، Colorado، (986(، p. 6.

الطائفية، وقس���مت احلدود فيما بينها لتعط���ي الكانتونات 
الطائفي���ة الصغيرة القدر األكبر من م���وارد احلياة، ونتيجة 
للمظالم التي اس���تحدثتها فرنسا في خارطة الكيان السوري؛ 
لم يبق للجمهورية احلديثة من س���احل الشام املمتد أكثر من 
800 كم بني كلكيلية وسيناء س���وى 183 كم، أما الباقي فقد 
توزعته كل من: فلسطني على طول 240 كم، ولبنان على طول 
200 كم، ولواء االس���كندرونة الذي ميتد ساحله ملسافة تزيد 
ع���ن 200 كم، وبذلك فقد حيل بني مناطق س���ورية الداخلية 
واملنافذ البحرية لها، فحرمت دمش���ق على س���بيل املثال من 
الوصول إل���ى مينائي حيفا وبيروت القريب���ة منها، وحرمت 
حمص م���ن الوصول إلى ميناء طرابل���س، وحرمت حلب من 

الوصول إلى ميناء االسكندرون القريب منها)2 . 
ومبجرد اس���تقالل س���ورية عن احلكم الفرنس���ي سنة 
1946م وجد رجال احلكم املدني أنفس���هم في مأزق كبير؛ إذ 
أصبح من املتعني عليهم لدى تسنم املناصب العليا في الدولة 
أن يقسموا على صيانة الكيان الذي كافحوا ملنع قيامه طوال 
فترة االنتداب، وكانت غالبية األحزاب الس���ورية التي نشأت 
في تلك الفترة غير مؤمنة بإمكانية استمرار الكيان اجلمهوري 
وفق الصيغة التي رس���مها لهم االس���تعمار، فكانت برامجها 
السياس���ية متني املواطن الس���وري بالتوص���ل إلى منط من 
أمناط الوحدة العربية التي ميكن أن حتقق االستقرار املنشود 
الذي سلبته منهم سياس���ة احللفاء من خالل ترسيم احلدود 
السياس���ية وفق أهوائها؛ فقد تبنى احلزب القومي السوري 
حتقيق مشروع س���ورية الكبرى، ووضع حزب البعث من أهم 
أهدافه حتقي���ق الوحدة العربية، في حني كان غالبية أعضاء 
حزب الش���عب مييلون نحو حتقيق فك���رة الهالل اخلصيب، 
وعمد احلزب الوطني إلى التقارب مع الس���عودية ومصر ملنع 
قيام وحدة تتسبب في حدوث اختالل توازن إقليمي، وفي هذه 
األثناء كانت تداعب الكثير من الساس���ة أحالم إعادة توحيد 

بالد الشام بإقامة مملكة هاشمية كبرى.
وفي أتون الصراع اإليديولوجي حول كيفية حتقيق الوحدة 
أصبحت أطراف الطيف السياس���ي والعس���كري في سورية 
تتراش���ق تهم: »اخليانة« و«العمالة« و«التآم���ر« وغيرها من 

 2( عبد العزيز عثمان ومحمد التقي عبد الرحمن )1954(، سورية ولبنان: دراسة شاملة 
للجغرافية الطبيعية واحلياة البشرية واالقتصادية، مكتبة ربيع بحلب. ص.ص 45-

.46
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الكلمات التي أصبحت جزءاً ال يتجزأ من قاموس املصطلحات 
السياسية السورية في مرحلة ما بعد االستقالل، ونتيجة لتلك 
التشوهات اجلس���دية في بنية الكيان اجلمهوري؛ فقد ورثت 
سورية في عهد البعث عالقات متأزمة مع جميع دول اجلوار، 
وتعامل نظام آل أس���د بعدوانية ملفتة مع النظامني العراقي 
والتركي، وس���عى إلى التدخل في الش���ؤون الداخلية لألردن، 
وزج بقواته في لبنان، كما حاول احتكار القضية الفلس���طينية 

في سياسته جتاه الكيان الصهيوني. 
ونتيج���ة لتراكم أخطاء السياس���ة اخلارجية؛ فقد تعامل 
النظام السوري بحساسية كبيرة جتاه أي عمل سياسي سوري 
أو عربي يأتي من اخلارج، كما شنت أجهزة استخباراته حملة 

تصفيات طالت العديد من خصومه خارج القطر السوري. 
ومن امللفت لالنتباه أن تكون مش���اكل تأثير السياس���يات 
اخلارجية على الش���أن الداخلي ه���ي أول بوادر اخلالف بني 
قوى املعارضة الس���ورية في مرحلة الث���ورة الثانية  2011-
2012(، حيث برزت إش���كاليات حتدي���د املوقف من التدخل 
العس���كري، وطلب احلماي���ة الدولية، والتدخ���الت اإليرانية 
والروسية، كمسببات رئيسة للخالف بني األطراف املعارضة.

البنية الدميغرافية والتوزيع السكاني
اتبعت الدولة العثمانية مع األقليات الدينية في بالد الشام 
نظام »امللة« الذي منحهم قضاءهم املستقل وإدارتهم اخلاصة، 
واعترفت له���م ب�حماية قناصل الدول الغربية، وعندما قامت 
الدول���ة القومية في العه���د الفيصلي دعت إل���ى إلغاء هذه 
االمتيازات ولم تظهر أي مراعاة للخصوصية التي كان يدعيها 
أبناء الطوائف، ولذل���ك فقد طالب النصارى في لبنان بحكم 
مستقل، وبينما كان النصارى البروتستانت في سورية مييلون 

نحو اإلجنليز؛ كان الكاثوليك يفضلون االنتداب الفرنسي)1 .
وأبدى بع���ض أبناء األقليات الطائفية في س���ورية رغبة 
مماثلة في االنفصال بكياناتهم املستقلة عن احلكم الفيصلي، 
حيث يشير محمد كرد علي إلى أن بعض الدروز: »كانوا يدلون 
عل���ى الدولة  العثمانية( مبا لهم م���ن عطف بريطانيا عليهم 
فيتوهمون أن ينشئوا لهم في صميم الشام دولة صغرى ناسني 

جميع االعتبارات التي كانت حتول دون أمانيهم«)2 .

ص  بيروت.  األوسط،  الشرق  في  الدولي  الصراع  )1971م(،  زين  الدين  نور  زين   )  
.104

 2( محمد كرد علي )1969م(، خطط الشام، بيروت. 105/3- 113.

وعلى ه���ذا النحو كان توجه فئة م���ن العلويني في جبال 
النصيرية، ففي مع���رض احلديث عن نتائ���ج جلنة »كراين« 
لالس���تفتاء عام 1919 أش���ار يوس���ف احلكيم إل���ى التوجه 
االنفصال���ي لديهم بقوله: »كانت األكثرية العلوية في منطقتي 
الالذقي���ة ولواء اس���كندرونة بش���به إجماع عل���ى االنتداب 

الفرنسي«)3 .
وباإلضافة إلى ما أظهرته األقليات الدينية والطائفية من 
رغبة في حتقيق احلكم الذاتي واالس���تقالل عن أي س���لطة 
مركزية في دمشق، فإن األقليات العرقية من الشركس واألكراد 
واألرمن كانوا يظهرون قدراً مماثاًل من الضغينة لدعاة الفكر 
القومي، حيث دأبت الس���لطة الفرنس���ية على جتنيدهم في 
جيش الش���رق لقمع الثورات التي اندلعت ضد االحتالل في 

مختلف احملافظات السورية.
وجتد املعارضة الس���ورية اليوم نفسها في موقف مشابه؛ 
حيث جتد صعوبة كبيرة في استقطاب اجلزء األكبر من أبناء 
الطوائ���ف واألقليات التي ال تزال تقف عل���ى هامش الثورة، 
وتعبر عن قلقها من تولي األغلبية الس���نية حكم البالد، مما 
ميك���ن أن يفقدها الكثير من املمي���زات التي متتعت بها منذ 

زمن بعيد.
وال بد من التأكيد على أن مش���كلة األقليات ال تقف عند 
مطالب هذه الفئات باحملافظة عل���ى االمتيازات التي منحها 
لهم النظام الفرنس���ي ورس���خها حكم آل أسد، بل متثل في 
حقيقتها مشكلة دميغرافية يتعني التعامل معها بواقعية وحذر؛ 
فقد أدى تفوق عنصر األقليات في املؤسس���ة العسكرية إلى 
هيمن���ة هذه الفئات على احلكم املدن���ي في فترة االنقالبات 
العس���كرية، مما أدى إلى ظهور العنصر العسكري-الطائفي 

في إدارة البالد. 
وف���ي مقابل تدهور احلياة السياس���ية وفش���ل األحزاب 
املدنية؛ مثلت »الطائفة« له���ذه األقليات احملضن اآلمن أمام 
التقلبات السياس���ية، إذ كان االنتماء إلى األقليات الطائفية ال 
يقتصر على االنتماء االعتقادي فحس���ب، بل كان ميثل انتماء 
إقليمي���اً وعش���ائرياً ألبناء الطوائف ف���ي آن واحد؛ إذ كانت 
الغالبية العظمى من عشائر العلويني تقيم في جبال النصيرية 
مع وجود أقل في ريف حماة وحلب، والحظ نيقوالوس فان دام 

 3( يوسف احلكيم )1966م( سورية والعهد الفيصلي، بيروت. ص 105.
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بأن نس���بة 62.1 باملئة من العلويني كانوا يعيشون في محافظة 
الالذقية، بينما كانت تتركز الغالبية العظمى من الدروز في جبل 
العرب بنس���بة 87.7 باملئة. ويقيم اإلس���ماعيليون في منطقتي 

مصياف والسلمية)1 .
وال ب���د من التأكيد على أن هذه املش���كلة ال تعود إلى فترة 
حك���م نظام البعث، بل هي متجذرة ف���ي بنية الكيان اجلمهوري 
منذ والدته، والبد من التعامل معها من هذا املنظور؛ فعلى الرغم 
من أن أبناء الطوائف كانوا يش���كلون أقليات صغيرة في سورية 
إال أنهم متتعوا مبيزات لم تكن متاحة لألغلبية من أبناء السنة، 
حيث مثلت الطوائف بالنس���بة إليهم انتماء اعتقادياً-عشائرياً-
إقليمياً في آن واحد، وهو األمر الذي لم يكن متاحاً للمس���لمني 
الس���نة أو حتى للمسيحيني، وس���يكون من الصعب إقناع هؤالء 
بالتنازل عن مكتس���باتهم، أو حتقيق منط من التمثيل السياسي 
املدني في احملافظات  أو األحياء( التي تكثر نسبتهم فيها، وقد 
خلص هذه املش���كلة القنصل البريطاني في دمشق عام 1945م 

بقوله: 
»لقد أفس���د الفرنس���يون أبناء الطوائف بإضفاء احلماية 
عليهم وتفضيلهم عل���ى غيرهم، وبالتالي زرعوا في نفوس���هم 
الشعور باالس���تعالء مما جعلهم يبالغون في املطالبة بحقوقهم 
أو التعبير عن مظاملهم. وإذا اس���تطاع هؤالء أن يتخلوا عن هذه 
املشاعر والتصرف على أساس أنهم مواطنون سوريون بالدرجة 

األولى فإنه لن يكون هناك مبرر لشعورهم باخلوف«)2 .
)(  Van Dam، N. )(987  <Sectarian and Regional Factionalism in the 

Syrian Political Elite>، The Middle East Journal، vol. 32، no 2، 
)spring (987 . pp. 20(-2(0. 

)2  Bourne. K، and Watt، D.C. edits. )(985  British Documents on 
Foreign Affairs، <Weekly Political Summary> )E2706/8/89(، 27 
April (945.

 

ضعف األحزاب السياسية
 ومؤسسات احلكم املدني:

كانت معارضة االنتداب الفرنس���ي ه���ي العامل الذي 
وحد الكثير م���ن األحزاب السياس���ية ووضعها في خندق 
واح���د، إال أن هذه األحزاب لم تثب���ت جدارتها في املرحلة 
التي أعقبت االس���تقالل، ففي غضون ثالث سنوات؛ فشلت 
خمس حكومات مدنية  في مواجهة التحديات السياس���ية 

واالقتصادية.
وشهدت الفترة: 1949-1954م، تشكل نحو إثنتي عشرة 
حكومة، تراوحت مدتها بني س���بعة أش���هر ويوم واحد  !(، 
وكذلك كان احلال في السنوات التسع املمتدة ما بني عامي 
1961 و1970م؛ حيث تش���كلت سبع عشرة حكومة تراوحت 

مدة أغلبها ما بني سبعة أشهر وشهرين.
وتعود املش���كلة إلى هشاش���ة بنية األحزاب املدنية في 
مقابل الدعم الذي حظيت به املؤسس���ة العسكرية في فترة 
االنت���داب؛ فاألحزاب الرئيس���ة كحزب الش���عب واحلزب 
الوطني لم تك���ن تتبنى إيديولوجية مح���ددة، ولم يعتبرها 
املراقبون س���وى ائتالف بني أطراف سياس���ية واقتصادية 
مستفيدة تسعى إلى اس���تبعاد مناوئيها عن السلطة بشتى 
الوسائل، وقد أدى ذلك إلى ظاهرة تقلب الوالءات السياسية 
بني أعضاء البرملان، وتذبذب السياسة السورية بني اليمني 

واليسار دون وجود عنصر توازن للنظام اجلمهوري. 
وقد انعكس���ت حالة الفوضى السياسية بصورة مروعة 
في انتخابات س���نة 1947 حيث تنافس 1800 مرشح على 
140 مقعداً، وسادت أحداث العنف في سائر أنحاء البالد، 
وأسفرت االنتخابات عن مجلس مفكك كانت غالبية أعضائه 

من املستقلني. 
وعلى إثر انعتاق القطر الس���وري من خمس���ة أنظمة 
انقالبية عس���كرية ف���ي الفت���رة: 1949-1954م؛ عقدت 
انتخابات نيابية أخرى تنافس فيها تس���عمئة مرش���ح على 
142 مقعداً، وأس���فرت عن عجز أي كتلة في حتقيق أغلبية 

متكنها من تشكيل احلكم.
وباإلضاف���ة إلى ضعف التأصي���ل اإليديولوجي وتغلب 
النزع���ة الفردي���ة لدى األحزاب الس���ورية، انتش���رت بني 
األحزاب األصغر حجماً ظاهرة االرتباط بالعسكر والتغلغل 
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في صفوف اجليش السوري، كطريق أقصر للوصول إلى سدة 
احلكم، فقد كان الشعور الس���ائد لدى أغلب السياسيني بأن 
مفاتيح الس���لطة بيد املؤسسة العسكرية مما دفع بالعديد من 
املغامرين السياسيني لزج اجليش في أتون املعارك االنتخابية 
وتشجيع الفكر االنقالبي، وكان لزعماء حزب البعث واحلزب 
القوم���ي الس���وري النصيب األوفر م���ن التمثيل في صفوف 

اجليش.
وكان���ت الظاهرة األبرز في فترة ما بعد االس���تقالل هي 
كثرة االنقالبات العسكرية، حيث شهدت سورية خالل اإلحدى 
وعشرين س���نة املمتدة منذ سنة 1949م وحتى 1970م واحداً 
وعش���رين انقالباً ومحاولة انقالبية وحركة مترد أو عصيان 

قام بها بعض ضباط اجليش السوري.
وأدت هذه االنقالبات إلى شل حركة املؤسسات الدستورية، 
وتعطيل احلريات العامة، وفرض الرقابة على الصحف وأجهزة 
اإلعالم، وتعزيز دور أجهزة األمن واالس���تخبارات. وفي هذه 
األثناء أقدم ثالثة من رؤساء أركان اجليش السوري على تولي 
سائر السلطات التشريعية والتنفيذية وتبوء رئاسة اجلمهورية 
ورئاس���ة احلكومة، وأصبحت املناصب السياسية ألعوبة بيد 

العس���كريني؛ ففي ع���ام 1952 قرر رئي���س املجلس احلربي 
األعلى فوزي س���لو تولي منصب رئيس مجلس الوزراء إضافة 
إلى منصب رئيس الدولة! ثم أعلن عن استحداث منصب نائب 
رئيس الوزراء، وقرر العقيد أديب الشيش���كلي أن يتولى هذا 
املنصب بنفسه، ثم قرر الشيشكلي ترقية نفسه إلى رتبة زعيم 
 عميد( أما سلو فرفع إلى رتبة لواء، ثم قرر سلو تولي منصب 
وزير الدفاع إضافة إلى توليه رئاس���ة الدولة ورئاسة مجلس 
الوزراء! وتولى الشيش���كلي منصب وزير الداخلية إضافة إلى 

نيابة مجلس الوزراء)1 !
وكانت املناصب التي توالها أمني احلافظ مثار س���خرية 
الشارع السوري، حيث أس���ندت إليه أكثر من عشرة مناصب 
في آن واحد منها تعيين���ه: رئيس مجلس قيادة الثورة، وقائد 
اجليش، ورئي���س اجلمهورية، ونائب رئيس ال���وزراء، ووزير 
الدفاع، ووزير الداخلية، ونائب احلاكم العس���كري، كما أصبح 
في 12 نوفمبر 1963 رئيس���اً لل���وزراء مع احتفاظه مبناصبه 
الس���ابقة، إضافة إلى عضويته في كل م���ن القيادة القومية، 

والقيادة القطرية حلزب البعث!

فالحة،  محمود  ترجمة  سورية،  في  والسياسة  اجليش  )1969م(،  توري  جوردون   )  
بيروت، ص 227.
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مشكات املعارضة السورية في مرحلة الثورة 

:)2012-2011(

لم يبذل نظام احلكم في سورية خالل الفترة 1970-2012م 
جهوداً كبيرًة، لبناء إص���الح اجتماعي يحقق التوازن بني فئات 
املجتمع، وإمنا قامت سياس���ته على ترس���يخ اإلرث الفرنسي 
املتمثل في نظام حكم مدني ضعيف وأحزاب سياس���ية ال متلك 
نظرية سياس���ية ناضجة، في مواجهة مؤسسة عسكرية تشكل 
عنصر التوازن الفعلي في اإلدارة احمللية واألمن وتبس���ط نفوذاً 
كبيراً على جه���از احلكم املدني، وذلك باالعتماد على األقليات 
الطائفية التي اس���تند عليها الفرنسيون لإلضعاف من املقاومة 

التي قامت ضد سلطة االنتداب. 
لق���د أدرك حافظ أس���د ف���ي الثلث األخير م���ن القرن 
العش���رين بأن الش���ق احلزبي-املدني هو احللقة األضعف بني 
الفئات املتصارعة على السلطة، فأعطى ملؤسساته منطاً شكلياً 
يقتص���ر على قطاع محدود في أجه���زة اإلدارة واحلكم، وجعل 
توازن النظام يقوم على مؤسس���ة عسكرية تبسط نفوذاً واسعاً، 
واعتمد في ذلك على العنصر الطائفي-العشائري-العائلي ألنه 
يعدُّ األكثر ضماناً بالنس���بة إلى حتقيق معادلة التوازن الصعبة 

داخل املؤسسة العسكرية. 
وقد مثلت هذه السياس���ة تراجعاً كبي���راً في مجال تطوير 
أنظمة احلكم واإلدارة، فاألنظمة العائلية ذات النمط العائلي-
العش���ائري تُعد بحد ذاتها عودة إلى اإلرث اإلقطاعي الذي قام 

حزب البعث على نبذه والتبرؤ منه.
واحلقيق���ة هي أن املش���كالت التي عان���ت منها األحزاب 
السياس���ية الس���ورية في الفترة املعاص���رة ال تخرج عن إطار 
املش���كالت التي اعترضت العمل السياسي في الفترة السابقة 
حلزب البعث، وتتمث���ل في: غياب الفكر السياس���ي الناضج، 
ونزوع املؤسس���ة العس���كرية إلى االس���تئثار بالس���لطة، ومنح 
االمتيازات لألقليات الطائفية في مواجهة األغلبية الس���نية من 
أبناء املجتمع، ولذلك فإن هذه األحزاب قد فشلت في التوصل 
إلى موقف موحد جتاه القضايا الرئيسة، ولم تفلح جهودها في 
اعتراف املجتمع الدولي بقدرتها على توفير البديل السياس���ي 
واألمني، ومنع االنفالت األمني والصراع اإلثني والطائفي الذي 

سيؤثر سلباً على دول اجلوار.
ونتيجة لتل���ك اإلخفاقات املتتالية؛ فإن املعارضة اخلارجية 

تعاني م���ن انفصامها عن احلراك الث���وري في الداخل، وذلك 
ألنها لم تنجح في االنعتاق من إرثها التاريخي وتطوير منطلقاتها 
اإليديولوجية، مما أدى إل���ى التعامل معها باعتبارها جزءاً من 
البنية السياس���ية التي قامت الث���ورة ضدها، فهي لم تقدم في 
العقود اخلمس���ة املاضية مناذج جيدة من النزاهة واالحتراف، 
ولم تنجح في تسويق نفسها كبديل ناضج عن السلطة القمعية، 
وتؤكد ش���واهد احلراك الثوري ب���أن  التيار العارم في الداخل 
يتعاطف أكثر مع املس���تقلني، وال يقيم اعتباراً كبيراً للسياسيني 

القادمني من اخلارج.
وتكمن املش���كلة في أن ضعف أداء األحزاب السياس���ية، 
وعجزها ع���ن مواكبة احلراك الث���وري، ال يقتصر على إبطاء 
مس���يرة الثورة وعرقلة حركة التغيير فحسب؛ بل سيمتد تأثيره 
السلبي إلى مرحلة ما بعد انهيار النظام، خاصة وأن التناقضات 
التي س���بقت قيام البعث قد بدأت تستيقظ من سباتها العميق، 
وتشكل في مجملها حتديات ال متلك اجلمهورية السورية بدائل 

سياسية مدنية ناضجة في مواجهتها. 
وليس من اإلنصاف حتميل حزب البعث وحده املس���ؤولية 
تعطيل احلياة السياس���ية ووأدها، فق���د كان حزب البعث منذ 
تأسيس���ه عام 1947م واحداً من مجموعة أحزاب تتحمل وزر 
فش���ل احلكم املدني وتسلط العس���كر عليه، مع االعتراف بأن 
قيادات البع���ث كانت األحرص على إدخ���ال اجليش في أتون 
السياس���ية والوصول إلى احلكم عب���ر ظهور الدبابات بدالً من 

صناديق االقتراع.
وال ب���د من التأكيد على أن املش���اكل الكامن���ة في البنية 
السياس���ية للقطر الس���وري ال تقتصر على أخطاء فترة حكم 
احل���زب الواحد، بل تع���ود جذورها إلى مرحلة نش���وء الكيان 
اجلمه���وري، وال بد من التعامل مع هذه اإلش���كاليات بصراحة 
وواقعية ال تش���وبها املن���اورات السياس���ية أو املجامالت، مما 
يف���رض على القوى الفاعلة أن تبادر إلى وضع أس���س جديدة 
للعمل السياس���ي تضع ف���ي االعتبار: التعقي���دات اإلقليمية، 
والتح���والت الفكرية، والتطور الس���كاني، إذ إن���ه لم يعد من 
املمكن التغطية على فشل األحزاب السياسية بتشكيل ائتالفات 
مصلحية، وإطالق ش���عارات رنانة، وإصدار بيانات تخطب ود 
القوى اخلارجية بدالً من مخاطبة الفئة الشبابية اجلديدة التي 
أوقدت جذوة الثورة واصطلت بنيرانها في سبيل حتقيق احلرية 

والكرامة.
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ن�����ب�����ي�����ل ش���ب���ي���ب
n a b i l @ c h b i b . d e

يدور احلديث عن »عس���كرة الثورة« في س���ورية.. وعن 
»وقف إط���الق النار«.. و »هدنة يومية مؤقتة« .. وما ش���ابه 
ذلك من كلمات تبدو وكأنها مصطلحات ثابتة التعريف، دخلت 
في نصوص بيانات رس���مية ملجلس األمن الدولي وس���واه، أو 
في كثير من التصريحات السياسية، حتى تلك الصادرة عّمن 
ون أنفسهم »الساسة املعارضني« باسم شعب سورية.. وفي  يعدُّ
جميع هذه التعابير قدر كبير من التضليل عن حقيقة بسيطة 
فاجعة: إّن ما توحي به هذه الكلمات مضلّل، إذ ال توجد حرب 
بني طرفني، بل حرب نظام اس���تبدادي قمعي مدعوم خارجياً 

ضد ش���عب أعزل ال يج���د حتى اآلن دعماً فع���االً من خارج 
الوطن.. وإن وجد »تأييداً« كالمياً كثيراً.

من الذي سعى وما يزال يسعى من أجل حتويل »الصورة« 
املتداولة عن ثورة، من ثورة ش���عبية س���لمية تاريخية بطولية، 
إلى »انتفاضة مس���لّحة«؟..هذا مع التأكيد أّن مشروعية حمل 
السالح في مواجهة نظام استبدادي قمعي همجي فاجر - كما 
هو في حالة سورية - ثابتة من مختلف زوايا النظر احلقوقية 

دون استثناء.

حمل الساح املشروع ضّد استخدام الساح في القمع غير املشروع

عسكرة الثورة في سورية.. عنوان مضلل

] ملف العدد [
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مسؤولية االستبداد القمعي:
انطلقت الثورة الش���عبية في س���ورية ف���ي آذار/ مارس 
2011م، واعتمدت على املظاهرات الش���عبية الس���لمية بكل 
معن���ى الكلمة، وبدأت مواجهتها من اللحظة األولى باالعتقال 
والتعذيب والقتل، كما تش���هد احلاالت املبكرة لقتل األطفال، 
مثل اغتيال حمزة اخلطيب تعذيباً، وتس���ليم جثمانه الطاهر 
وعليه آثار التعذيب ألهله إرهاب���اً لآلباء واألمهات واألطفال 
أن ميضوا قدماً في طلب احلرية والكرامة والعدالة.. ومضوا 
على الرغم من ذلك. لم تشهد الشهور الستة األولى على األقّل 
س���وى املظاهرات الشعبية دون سالح وال »من أحجار األرض 
أو حّتى البيض«، مقابل االعتقال العش���وائي باأللوف والقتل 
الهادف بالعش���رات.. يومياً، عل���ى الرغم من ذلك أّدى عجز 
ما يوصف بنظام احلكم عن كس���ر اإلرادة الشعبية السلمية، 
فأصدر رئيسه بشار في نهاية إيلول/ سبتمبر 2011م مرسوماً 
آخر من مراس���يمه، حمل رقم 114، وتناول املرسوم اجلديد 

ما سّماه »التعبئة«.
هنا نقف -لبيان ما تعنيه كلمة عسكرة الثورة من تضليل- 
وقفة قصيرة مع عملية تشويه املصطلحات التي تلعب دوراً كبيراً 
في »التضليل« بصدد حقيقة ما يجري في س���ورية، فاحلديث 
عن سالم.. وحوار.. وأمن.. وعصابات.. وانتخابات.. وحقوق.. 
وشعب.. ومجلس الشعب.. وإصالح.. إلى آخره، حديث يغّيب 
حقيقة معاني هذه الكلمات جميعاً وأمثالها، مهما تكّرر ذكرها. 
وبني أيدينا مثال كلمة  املرس���وم( فهو في اجلمهورية األسدية 
عبارة عن أمر فردي ال مثيل ملشروعيته املزيفة من مشروعية 
ما قد يش���ابهه لفظاً في الدساتير املعتبرة، وقد أعطي منزلة 
قانون دون أي قيد، حتى القيود الدس���تورية املرتبطة بقوانني 
تصدر عادة عن مجلس نيابي منتخب، فاملرسوم األسدي ليس 
إاّل صورة من صور التعبير عن اغتصاب س���لطة التشريع منذ 
اللحظة األولى لنش���أة »اجلمهورية« األس���دية. ويسري شبيه 
ذلك على كلم���ة تعبئة، فال عالقة له���ا باملعنى االصطالحي 
للكلمة، عندما يكون اس���تخدامها دس���تورياً، ومحدداً بصيغة 

حقوقية سليمة في الدول املعتبرة.
التعبئة مرتبطة عادة بحالة حرب، وال توجد في س���ورية 
حالة حرب، وال يوجد أي ش���يء يشير إلى العزم على »حترير 
اجلوالن« مثاًل، أّما حالة الثورة الش���عبية، فبغض النظر عن 

استحالة تش���بيهها بحالة حرب تهدد الش���عب  فهو الثائر( 
والوطن  فهو املغتصب أسدياً( لم يلجأ أطفال الثورة ونساؤها 
وشبابها وشيوخها حتى تلك الفترة من الشهر السادس للثورة، 
التاسع من عام 2011م، إلى حمل السالح، أو التهديد بحمله، 
أو الدعوة إلى ذلك.. فبقي السالح عبارة عن »صدور عارية.. 
وحناجر هاتفة«، وحتى الش���رفاء من الضباط واجلنود الذين 
بدؤوا يرفضون إطالق النار على املتظاهرين الس���لميني من 
أبناء ش���عبهم، وينفصلون عن األجهزة القمعية املسلّحة، كانوا 
هم أنفس���هم ال يكادون ينجون من القتل، فلم يكونوا يقومون 
بعملي���ات دفاعية وال نوعية، حتى تلك اللحظة التي ش���هدت 
إصدار »املرسوم األسدي بالتعبئة«، ولهذا ميكن التأكيد بصورة 
قاطعة، أن توقيته مع التفاصيل الواردة فيه، يكش���ف مباشرة 
عن نيات االس���تبداد القمعي منذ ذلك احلني، فاملرسوم يعني 
أمراً واحداً هو توسيع نطاق احلرب التي ميارسها االستبداد 
القمع���ي ضد الش���عب الثائر، وتؤّكد ذلك عب���ارة وردت في 
نص املرس���وم:  حدوث اضطرابات داخلية تهدد أمن الوطن( 
لتس���ويغ إعالن  حالة التعبئة( -امل���ادة الثالثة- وهو ما يعني 
العزم على توس���يع القمع إضافة إلى ما س���بق من استخدام 
ميلش���يات مس���لّحة إجرامية ملحقة باجليش، وال تترّدد عن 
قص���ف املدنيني وقتل الش���رفاء من العس���كريني الرافضني 
القبول باملشاركة في تلطيخ وجه اجليش نفسه بدماء شعبه.

واملرس���وم مثال واحد من أمثلة عديدة ال ينفسح املجال 
لذكرها، للدفع باجتاه »إكراه الشعب على حمل السالح« وقد 
جرى تنفيذ املرس���وم على أوسع نطاق، فوصل إلى ما نشهده 
ه���ذه األيام من قصف متواصل في مختلف املدن الس���ورية، 
ومن إب���ادة عوائل بكاملها ومن ذبح علني في الش���وارع ومن 
تس���وية أحياء سكنية كبرى باألرض، على الرغم من ذلك »لم 
يحمل الش���عب املدني املتظاهر السالح« وما تزال اجلماهير 
الغاضبة من املواطنني العزل تنزل إلى الشوارع حتت القصف 
دون سالح، كما يشهد يوم اجلمعة 2012/4/6م في أثناء كتابة 
هذه الس���طور، بينما حتاول حمايتها »كتائب« شّكلها اجلنود 
والضباط الش���رفاء الذين حّرروا أنفس���هم من قبضة القمع 
األسدي املفروض على اجليش والشعب معاً، وهي »كتائب« ال 
متلك ما يكفي من السالح أصاًل، وما تزال في حاجة إلى كثير 

من التوجيه، لتكون بالفعل قّوة حامية لشعب ثائر.
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املخاوف من ظاهرة استخدام الساح:
إن الذي نشر حالة ِمن القلق في فترة دخول الثورة عامها 
الثاني هو املقارنة غير املتوازنة بني هتافات »س���لمية سلمية« 
في ش���هرها األول، وانتش���ار الدعوة إلى حمل الس���الح في 
أّول ش���هور عامها الثاني. ولم تستقّر بعد النظرة العامة إلى 
مج���رى األحداث ومتغيراتها، هل هو انتكاس���ة وفق ما أراده 
نظام العصابات املسلّحة؛ ليّحول الثورة إلى معركة بني طرفني 
مسلّحني غير متكافئني، أم أّنه تطّور يعطي الثورة قّوة إضافية 

لتحقيق هدفها بوسائل إضافية مشروعة.
وهنا يجب عدم االس���تغراق في محاولة اإلجابة عن هذه 
التس���اؤالت، وال في محاوالت »تبرير وتسويغ« في إطار جدل 
ال قيم���ة له وال طائل من ورائه، إمّنا يجب حتديد رؤية الوضع 
اآلني كما هو، للتعامل معه في االجتاه الصحيح، وهذا االجتاه 
الصحيح لم يتبّدل: إسقاط االستبداد بجذوره وفروعه، وحترير 

إرادة الشعب حتريراً ناجزاً إلعادة بناء املجتمع والدولة. 
إّن دخول عنصر العمل املس���لّح عبر اجليش احلر  الذي 
أصبح هو املس���ّمى املفض���ل بغض النظر ع���ن االرتباطات 
التنظيمية املباشرة( ومختلف املس���ميات األخرى، مع ازدياد 
التنسيق والتنظيم بشكل أفضل مما كان خالل حلظة نشأتها 
األولى، يعطي مس���ار الثورة ش���كاًل جديداً، ومحاور جديدة 
للعمل الثوري، مما يطرح عددًا من األسئلة البالغة األهمية، 

ومنها:
)  ه���ل تتحّول قي���ادة الثورة من أي���دي القائمني على 

فعاليات شعبية س���لمية في أحياء املدن واألرياف، إلى أيدي 
ح وتوجيه عملياته العسكرية، أم  القائمني على اجلناح املس���لّ
يجب إيجاد صيغة جديدة جتمع بني ميزات هذا وذاك معاً؟.. 
واجل���واب: توجد جه���ود تبذل على نطاق واس���ع بني القادة 
امليدانيني للثورة الشعبية السلمية والقادة العسكريني للكتائب 
املسلّحة لتحقيق تنسيق مينع من االزدواجية احملتملة في مثل 

هذه احلاالت.
2  هل يبقى مس���ار العمل املسلّح مقتصراً على الدفاع 

عن الفعاليات املدنية الس���لمية أم ينبغي أن يتحّول في اجتاه 
ضربات وقائية تش���ّل قدر اإلمكان عصابات النظام املسلّحة 
قبل تعّرضها للفعاليات املدنية السلمية، وما الذي يحتاج إليه 
هذا اجلناح املس���لّح للث���ورة ألداء مهمته؟.. اجلواب: ال ميكن 

تقدير ذلك إال من جانب املس���ؤولني عن الكتائب املس���لّحة، 
فهم أعلم بحقيقة العصابات املس���لّحة التابعة للنظام األسدي 
القمعي، وبالطرق املجدية لش���ّل قدرتها على مواصلة توجيه 
األس���لحة الثقيلة إلى املواطنني العزل، كم���ا أّنهم هم األعلم 

بقدراتهم الذاتية لتحقيق هذا الهدف.
3  ما الذي يجب صنعه »اآلن« كيال يخرج اجلناح املسلّح 

»مس���تقباًل« من مسار الثورة إلى موقع محاولة السيطرة على 
الث���ورة وحصيلتها، ومن مرحلة الس���عي للتنس���يق والتنظيم 
والتوّحد حتت ضغط احلاجة، إلى مرحلة قد يصنعها »النصر« 
فتصبح مرحلة التشرذم واخلالف والنزاع؟.. اجلواب: ال ميكن 
حالي���اً الوصول إلى أكثر من تعه���دات، هي قائمة على أرض 
الواقع، عالوة على أّن الثورة الش���عبية السلمية نفسها عّبرت 
عن درجة من الوعي السياسي والبطولة املنقطعة النظير، ملنع 
أي انح���راف من هذا القبيل، فمن خرج في س���ورية بالذات 
ثائراً بجسده وصوته، إلسقاط طاغوت عاٍت كالطاغوت القائم 
منذ نصف قرن، املدجج بالس���الح م���ن كّل صنف، واملدعوم 
خارجي���اً من عدة جهات دولية.. ه���ذا الصنف من الثوار لن 
يترك أحداً يتجّرأ على محاولة بذر بذرة طاغوت اس���تبدادي 

بديل في قادم األيام. 
4  بعد ما ش���هده العام األّول من الث���ورة من جتاذبات 

ونزاعات على مس���توى العمل السياسي املعارض، بني داخل 
وخارج، ومنظم وغير منظم، وإس���المي وعلماني، ما السبيل 
اآلن إلى عمل سياس���ي يواكب الوضع اجلديد ملس���ار الثورة، 
باالرتفاع إلى مستواها املتألٌق العالي، وليس عبر »جّرها« إلى 
مس���توى ما كانت عليه قبل الثورة أو حتى مس���توى »محاولة 
اللحاق بها« بعد انطالقها؟.. اجلواب: لئن لم يكن لذلك عالقة 
مباشرة بالعمل املسلّح رديفاً للعمل السلمي في الثورة الشعبية 
في سورية، فهو يكشف عن مسؤولية »اجلناح الثالث« لها، أي 
ما يوصف باملعارضة السياسية، وهنا يتحّول مضمون السؤال 
إلى: كيف يظهر عمل سياس���ي »ث���وري« اآلن ال يقتصر على 
طرح الثورة طرحاً سياسياً على املستويات الشعبية واإلقليمية 
والدولية فقط، بل يتمكن في الوقت نفس���ه من احليلولة دون 
توظيف احتياجات الثوار املدنيني  اإلغاثة( واحتياجات الثوار 
املسلّحني  الس���الح( لتحقيق أغراض سياسية أنانية.. وليس 

أغراض الثورة؟..
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احلرب األهلية.. خطر مزعوم:
التحذي���ر من نش���وب »ح���رب أهلية« هو ف���ي مقدمة 
التحذي���رات املتكررة على ألس���نة من يقول���ون: نؤّيد الثورة، 
ث���م ال يفعلون، أي ال يقّدمون للثورة م���ا حتتاج إليه فعاًل من 
»التأيي���د« العملي. وليس صحيحاً تفس���ير هذا التحذير بأّن 
أصحابه ال يدركون حقيقة »شعب سورية الثائر« اآلن وحقيقة 
أن ثورت���ه وّحدت مكّوناته أكثر من أي وقت مضى على الرغم 
من الصورة السلبية التي تعطيها املعارضة السياسية التقليدية 
عن نفسها وليس عن الشعب الثائر، إمّنا توجد أسباب أخرى 
لعدم التأيي���د الفعال، ويحتاج هذا االمتن���اع البعيد عن قيم 
أخالقية أو حقوقية إلى »مبّررات« سياسية وإعالمية، فتصدر 
هذه التحذيرات وأمثالها في محافل دولية، أو تصدر ذرائع من 

قبيل انقسام املعارضة على نفسها، وما شابه ذلك.
ال ينفي ذل���ك وجود مخاوف مّما ب���دا وصفه بفوضوية 
عسكرة الثورة، بعد أن أصبح تعبير »العسكرة« شائعاً لوصف 
احلالة اخلاصة املش���ار إليها من مس���ار الثورة الشعبية في 

سورية حالياً.
ليس���ت املش���كلة في حمل الس���الح في مواجهة مجرمني 
مس���لّحني متسلّطني، وليست املشكلة في غلبة مفعول الوجدان 
لدى الضباط واجلنود األحرار على مفعول »الرعب« الذي تقوم 
عليه البنية الهيكلية للتس���لّط بأسلوب العصابات، إمّنا جوهر 
املشكلة كامن في أمرين: أّولهما أّن عملية التحّرك املشروع بقوة 

السالح انطلقت من »قلب مسار الثورة«، وليس نتيجة تخطيط 
وتنظيم على امتداد فترة زمنية طويلة سابقة، فكان من احملتم 
عدم توافر  قوة مقاومة ثائرة نظامية موحدة توجيهاً ومسلّحة 
تس���لّحاً فعاالً( بني ليلة وضحاها، واألمر الثاني قدرة توظيف 
عنوان »عسكرة الثورة« من جانب العصابات املتسلّطة لصناعة 
الذرائع لدى من يش���اركون في »حصار الثورة« إقليمياً ودولياً. 
لقد أراد »العقل املدّبر اإلجرامي« أن تتحقق عس���كرة الثورة.. 
ولكن سعى سعياً حثيثاً كي تكون عسكرة فوضوية، وألّنه ميتلك 
من القّوة اإلجرامية ما ميل���ك، وألن القوى اإلقليمية والدولية 
تس���اهم في متكينه من مواصلة البطش وتصعيده، فقد قطع 
في حتقيق ما يريده ش���وطاً كبيراً، وله���ذا أصبح في مقدمة 
»واجبات املرحلة احلالية« أن تتحّول عس���كرة الثورة، املشروعة 
في مواجهة اإلجرام، إلى حالة مستقّرة و»نظامية«، على الرغم 
من الظروف واملعطيات املعيقة، كي تفعل مفعولها عبر مزيد من 
موجات حتّرر الضباط واجلنود، ومزيد من تنسيق املهمة التي 
تناط بالذراع املسلّح املشروع للثورة الشعبية السلمية البطولية.
إذا كانت حصيلة اس���تخدام العصابات املتسلّطة لقّوتها 
املس���لّحة اإلجرامية »موجعة« تثير اآلالم واألحزان وتنش���ر 
املآسي بال حس���اب، فإّن هذا بالذات، هو ما يجعل استمرار 
الثورة حتى النصر محتماً، وإن ارتفع الثمن، فثمن العودة عنها 
- إن حصلت ال سمح الله - أفدح وأكبر.. إّنه »السحق الكامل« 

عبر مزيد من اإلجرام.
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سورية

)  كانت الثورة الس���ورية مفاجأة لكل الناس، فقد 
ُكِبَت الشعب السورّي األبّي فسكت حتى ظن الناس أنه ال 
يثور، واشتد الطغيان في هذا البلد الطيب وُكبِّل بالقيود، 

وطال ليلُه حتى استيأس أهله من طلوع فجر جديد.
ثار الشعب التونسي أوالً على طاغيته وطاغوته، ثم 
ثار الشعب املصري على طاغيته وطاغوته، وثار الشعب 
الليبي والش���عب اليمني، وحتركت من عقالها ش���عوٌب 
أخرى هنا وهناك، فعلمنا أّن ش���عَب س���ورية األبيَّ على 
الطريق، ولكّن قوماً لم يعرفوه قالوا: إن الش���عوب كلها 
تثور والشعب الس���وري ال يثور! لعلهم ظنوا أنه أقّل من 
ن س���واه على القهر  غيره رجولًة ونخوة أو أنه أْصَبُر ممَّ
واله���وان، أو لعلهم َغّرهم منه ط���وُل صبره حتى ظّنوه 
يصبر أبَد الزمان. ولكن أحداً لم يعرف الشعَب السوري 
أكثَر من الشعب السوري نفسه، فقد قالوا عنه وقال عن 

نفسه، فأخطأ فيه قولُهم وَصحَّ في نفسه قوُل نفسه. 
نع���م، لقد طال على هذا الش���عب ليلُه حتى كاد ال 
يَرى في آخر نفق اليأس ُش���عاعَة أمل، وَخَبْت ش���علُة 
حماس���ته حتى ظّن الناس أنها ال تش���تعل من جديد، 
ولكّن الشعلة التي َخَبْت استحالت جمرًة لم تطفئها ريُح 
القهر العاتية على مّر السنني، واجلمرةُ عادت فاّتقدت 

 *( باحث في الشؤون السورية.
http://shamquake.wordpress.com
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ناَر غضب جامحة، والشعوب إذا انفجر غضبها صنعت 
األعاجيب.

ملّا حترك الرجال األبطال لتغيير الواقع الكئيب على 
األرض جاءه���م التوفيق والنصر من الس���ماء، فإن الله 
آلى على نفس���ه أنه ال يغير ما بالن���اس حتى يغيروا ما 
بأنفس���هم. وأيُّ تغيير في النفوس أكبُر من التغيير الذي 
نراه اليوم في أهلنا في ديار الشام؟ أولئك الذين تشكلوا 
في رحم اخلوف، وُولدوا في زمن اخلوف، ونش���ؤوا في 
بلد اخلوف، َطِعموا اخلوَف مع الطعام وش���ربوا اخلوف 
مع الشراب وتنفسوا اخلوف مع الهواء، ثم انتفضوا ذات 
صباح وقالوا: ال خوف بعد اليوم... وما لبثوا أن صنعوا 

األعاجيب التي أذهلوا بها الدنيا! 
ا ترون، فما شعب مصر عن شعب  ال تس���تغربوا ممَّ
تون���س ببعي���د، وال هما مختلفان عن ش���عب العراق أو 
َقْت بني هذه الشعوب اليوَم  س���ورية أو فلسطني... إْن فرَّ
حدوٌد فقد طاملا وّحدتها العقيدةُ وجمعها إرث اجلدود، 
إرٌث يأب���ى عليها أن تطأطئ ال���رأس ذالً أو ترضى بأن 
تُسام خّطَة خس���ف وهوان. هذه األمة قد تغفو أو تنام 
لكنها ال متوت، والدليل في صحف اليوم وفي صحائف 

الزمان.

2  اعتادت قوى االستعمار والظلم أن تقّطع األمة املسلمة 
إلى أوصال تفّرُق بعَضها عن بعض وتلتهمها واحدًة بعد واحدة، 
يصنعون بنا ما صنعه صاحب الثيران بالثيران! لكْن ليس اليوُم 
كاألمس، ولن نس���مح بتكرار املأس���اة. لق���د قرأنا قصة الثور 
األبي���ض وأدركنا اللعبة، وها نحن نهت���ف اليوم في وجوههم: 
نحن جسد واحد ولن نس���مح بتقطيع اجلسد إلى أوصال؛ لن 

تأكلوا ثورنا األبيض بعد اليوم!
لس���نا ثيراناً تأكلونها واحداً واحداً والبقية تنظر وتنتظر، 
بل نحن بشر لنا ِشرعة ولنا دين، وفي ديننا وِشرعتنا أننا جسد 
واحد، إذا أوذي عضٌو فيه انتفضت سائُر أعضائه بالنجدة كما 
يتداعى اجلس���د كله للعضو املريض باحُلّمى والسهر، وصدق 
رس���ولنا الكرمي عليه أمت الصالة والتس���ليم. لقد خدعتم هذه 
األمَة وعزلتم بعَضها عن بعض في سالف األيام، فكلما غضب 
بعُضنا وانتف���ض في وجه الظلم واالس���تعمار أكلتموه منفرداً 
ومت من غضبات  واآلخرون ينظرون. جنحتم ف���ي خداعنا وجَنَ
األمس البعيد، ولكّنا لن نُخَدع -بإذن الله- ولن تُسكتوا َغْضبة 

اليوم اجلديد.
لن يتخلى املس���لمون عن إخوانهم في س���ورية هذه املرة. 
وليس���ت القضيُة قضيًة سورية حصراً، بل هي قضية إنسانية 
وقضية إس���المية؛ ألن املسلم أخو املسلم ال يُْسلمه وال يَْخذله؛ 
وألن اإلنس���ان الس���وّي يأبى أن يعتصم بالس���كوت والسكون، 

وغيُره من الناس األبرياء يتعرضون للذبح والعذاب.

3  إن من حق األخ على أخيه أن يُنجده في ساعة احلاجة، 
وهذا الشعب السوري األبي لم يحتَْج من قبُل ولم ميّد إلى أحد 
يداً بطلب، بل لقد كان الس���ّباق أبداً إلى النجدة واملس���اعدة؛ 
من يوم بدأت نكبة فلس���طني وقف مع ش���عب فلسطني ففتح 
له القلوب واجليوب، وتطوع اآلالف من الس���وريني للجهاد على 
التراب الفلسطيني الغالي، منهم من أصيب ومنهم من استشهد، 
وعلى رأس���هم شيخ مجاهدي فلس���ط��ني الشه���يد عز الدين 
القّس���ام. ثم كان أهل س���ورية ردءاً لكل مسلم وكانوا إلخوانهم 

العرب واملسلمني ِنْعَم الّسنَد ونعم املُعني على مر السنني.
يا أيها املس���لمون: اعلموا أن إخوانكم في الش���ام ليسوا 
أهَل حاجة وال يتسّولون اإلحس���ان، وقد طاملا أغاثوا إخوانهم 
املس���لمني في كل وقت وحني، ولكن النظام املجرم دّمر حياتهم 
فأحوَجه���م إليكم، وال ينبغي لألخ أن يتخلى عن أخيه القريب. 

!
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في سورية اليوم آالف من األسر انقطع عنها املال بسبب غياب 
املُعيل حتت التراب، وعش���راُت آالٍف بس���بب غياب املعيل في 
املعتقالت، ومئاُت آالٍف بسبب التشّرد والقصف واحلصار، فال 
تنسوا إخوانكم وال تنسوا أهليكم، بل ابسطوا إليهم أيديكم مبا 

تستطيعون.
إنه���م ماضون في ثورته���م بكم وبغيركم م���ن العباد، قد 
اعتم���دوا على رب العب���اد ووثقوا بنصر الل���ه لهم، وإمنا هي 
���ا رزقكم الله، فال  فرصة بعثها الل���ه لكم لتُفيضوا عليهم ممَّ
تضّيعوا الفرصة وال تفّرطوا بش���رف الدنيا وشرف اآلخرة. إن 
الثورة ال تس���تمر بغير َوقود، وإن إخوانكم في سورية يُوقدونها 
بالدم كما يوَقد الس���راج بالزيت، ولكنهم إن لم متّدوهم باملال 
نََفَد َوقوُدهم وس���كنت ثورتهم وانتصر عليهم عدوكم وعدوهم، 
وأين ستذهبون من الله لو أن هذا حصل ال قّدر الله؟ لن يسامح 

الله قوماً خذلوا إخوانهم وهم على نصرهم قادرون.

4  يا أيها املس���لمون في كل م���كان: إن كنتم 
تظنون أن إخوانكم في س���ورية يخوضون املعركة مع 
طاغية بالدهم وَحْسب لتحرير أنفسهم فقط فإنكم 
مخطئ���ون، فإنه���م يحاربون عدوه���م وعدوكم معاً 
لتحرير أنفس���هم وإنقاذ األمة كلها من مخطط كبير 
ش���رير. إنهم يخوضون احلرب في مواجهة عدوكم 
الذي تعرفون، والذي قارب أن يكمل مشروعه، وكاد 
يلّف األنشوطة على أعناقكم لوال ثورتهم املباركة. إن 
أهلكم في سورية يخوضون احلرب بالنيابة عن عامة 
املسلمني، ليس ليكسبوا هم وحدهم بل لتكسبوا أنتم 

أيضاً ويكسب أوالُدكم وأوالدهم على َمّر السنني.
إنهم م���ا كادوا يث���ورون على نظ���ام االحتالل 
األسدي في س���ورية حتى َهّب لنجدته حلفاؤه َهبَّة 
واحدة، فنزعوا الغطاء وكشفوا الستر فإذا هم كلهم 
في الشر سواء، وإذا بهم عصابة طائفية بعضهم من بعض. كم 
َحّذَر العقالءُ وكم أطلقوا من نداءات ابتلعتها الرياح! منذ بضع 
وثالثني س���نة وضع ماللي إيران خطة الق���رن الجتياح العالم 
اإلس���المي وابتالعه، وبدؤوا يتحركون واملس���لمون نائمون ال 
يَعون وال يدركون، فابتلعوا العراق واستولوا على لبنان واخترقوا 
س���ورية، وحاكوا مؤامراتهم وحركوا الفتنة في جزيرة العرب، 
في اليمن والس���عودية ودول اخللي���ج، وباتوا قريبني من تكوين 
اإلمبراطورية وحتقيق احللم... وفجأة بعث الله عليهم من حيث 

لم يحتس���بوا عباداً له أولي بأس ش���ديد. وأيُّ بأس أعظم من 
احتم���ال األهوال التي يَلَقونها على يد نظام موغل في اإلجرام 

تدعمه ومتّده من ورائه دول وجماعات وجيوش ومنظمات؟
نعم، إن ثوار سورية يخوضون املعركة الكبرى عن املسلمني 
جميعاً، وهم يدفعون الثمن األغلى ويضّحون التضحية األعلى، 
ب رجالهم وتُغتَصب نس���اؤهم ويُذبَّح  يُقتَل���ون ويُعتَقلون ويع���ذَّ
م بيوتهم وتُقَصف جوامعهم، وماذا يطلبون منكم  أطفالهم وتُهدَّ
يا أيها املسلمون؟ إن أّي ش���يء تقدمونه -مقابل ما يقدمونه- 

قليل، ومع ذلك فإنهم ال يكاد يصلهم منكم هذا القليل. 
رمبا قلتم إن العالم مسؤول عن جندة السوريني وإغاثتهم، 
ورمبا َمّدت أيديها باملس���اعدة دوٌل ومنظمات، ولكْن ليس���ت 
مس���اعدة الغريب كمس���اعدة القريب. األخ القريب مينح أخاه 
الكثي���َر وال يطلب قلياًل وال كثيراً، والغريب مينح القليَل ويطلب 
الكثير. إن اجلسد الواحد يُغيث العضُو منه العضَو وال مَيُّن وال 
يطلب ثمناً، واألمة املس���لمة جسد واحد ولو تباعدت مساكنها 
وتباينت ألس���نتها وأعراقها، وليس ذلك لغيرها، فال يستوي ما 
يقدمه املسلمون للمس���لمني وما تقدمه الدول الغريبة لهم. إن 
العالق���ات بني الدول كالعالقات بني الش���ركات؛ هل تتخيلون 
أن تقّدم ش���ركٌة لش���ركة هبًة مالية أو أن ترشدها إلى بعض 
أسرار الصنعة بال مقابل؟ فكيف تقبلون أن تتخلوا عن إخوانكم 

وتتركوهم للغرباء يطّوقون أعناقهم بأغالل االستغالل؟
مهما يكن دعم الدول والقوى اخلارجية فإن الدعم احلقيقي 
يجب أن يكون من األمة املس���لمة أوالً وآِخراً، حتى تصل الثورة 
إلى االكتفاء الذاتي في حدوده الدنيا وال تكون معركتها مرهونة 

بإرادات ورغبات غيرها ومحاًل للمساومات والتنازالت.

5  إن النظام املجرم في سورية يحارب الناس ثالثة أنواع 
من احلروب، وأنتم قادرون -يا أيها املسلمون- على أن تنجدوا 

إخوانكم فيهّن أجمعني.
احل���رب األولى ح���رب عل���ى األرض: يقص���ف األعداء 
املدَن فيهدمون البيوت على س���اكنيها، ويقتحمونها فيسرقون 
ويغتصبون ويذبحون ويحرقون. هذه احلرب ال س���بيل لكم إلى 
املش���اركة فيها إال باملال، وال تس���تقلّوه، فإنهم باملال يشترون 
الس���الح الذي يدافعون به عن أنفسهم، وباملال يشترون الدواء 
الذي يعاجلون به جرحاهم، وباملال يش���ترون الغذاء والكس���اء 
بعدما أتلف العدو ما ميلكون من كساء وغذاء، وباملال يتدّبرون 

املأوى بعدما هدم العدو الدار ونقض البناء.
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الثانية هي احلرب اإلعالمية. إن النظام الس���وري خبيث 
ماكر في هذا النوع من احلروب، وقد استطاع أن يقلب احلقائق 
وأن يَْس���حر العرب حيناً من الدهر بأكذوبة املمانعة واملقاومة 
وغيرها م���ن األوهام، وهو قد س���ّخر لهذه احل���رب جموعاً 
عظيمة من ش���يعته وأوليائ���ه، فهم يصرف���ون الليالي واأليام 
بإخفاء اجلرائم وتشويه احلقائق ونشر األكاذيب. هذه اجلموع 
ال تغلبها إال جموع مثلها في الهمة والعدد، تقلب الس���حر على 
الساحر وتكشف للناس حقيقة ما يرّوجه النظام وعبيد النظام 
من أكاذيب وأوهام. إن كل مس���لم في مشرق األرض ومغربها 
مكلَّف بأن يفهم حقيقة النظام الس���وري ومبلغ ما ينطوي عليه 
من فج���ور وإجرام، وعلى من يَْع���رف أن يَُعّرف من ال يعرف، 

فريضَة عني ال تسقط إال بالبالغ واإلعالم.

6  احل���رب الثالثة ه���ي احلرب االفتراضي���ة في عالم 
اإلنترنت، ف���ي املواقع واملنتديات والصفح���ات، وقد َجّند لها 
النظام السوري جيش���اً طوياًل عريضاً من احملترفني والهواة، 
من عناصر األمن ومن األتباع واألشياع والعبيد، وهذه احلرب 
مي���داٌن مفتوح لكل كبير وصغير م���ن املجاهدين واملجاهدات 
واملؤمن���ني واملؤمنات، ال حتتاج إال إلى وق���ت وهمة وقليل من 

اخلب���رة والتدبي���ر. فاخترقوا عوامله���م وخّربوا 
مواقعه���م وهاجم���وا صفحاته���م وأمطروه���م 
بالتعليق���ات، فإنها الرصاص الذي يخترق القلوب 

ويُذهب الهمم ويحّطم اإلرادات.
الروحي  باملدد  ادعموا املجاهدي���ن  وباملقابل 
واملعنوي وساعدوهم على البقاء واالستمرار. لقد 
تعرف العالم على الثورة السورية بفضل إعالمييها 
املتطوعني الذين نذر الواح���د منهم وقتَه وجهده 
جلمع األخبار وتوثيقها وإخراجها إلى العالم. أولئك 
املتطوع���ون يصورون املظاهرات ويوّثقون اجلرائم 
واالنتهاكات، وأكثرهم يعمل���ون حتت اخلطر، بل 
إن بعضه���م يضّحي بحياته أو بحّريته لكي يوصل 
الصور واألخب���ار. إنهم يصّورون ويرفعون األفالَم 
وينتظرون أن يشاهدها الناس، وقلياًل ما يحصلون 
عة. لو ُكتَبت لهم  على تعليق إيجابي أو كلمات مشِجّ
رة التي يرفعونها  عشُر تعليقات حتت املقاطع املصوَّ
على اليوتيوب فسوف تسّرهم كثيراً، وكلما انتشر 
املقطع وزادت مش���اهداته سيش���عرون بقيمة ما 

يصنعون. 

األمر نفسه يقال في صفحات الثورة الفسبوكية، فإنها تقدم 
للثورة خدمات جليلة وتنشر أخبارها على مدار دقائق وساعات 
الي���وم، وإن القائمني عليها لَيبذلوا جه���وداً هائلة ليقّدموا لنا 
عماًل مدهشاً بإمكانيات متواضعة، وكثيراً ما يعّرضون أنفسهم 
إل���ى اخلطر ليقوموا بهذا العمل العظي���م، والطريقة الوحيدة 
إلبقاء تل���ك الصفحات حية هي دعمها بكث���رة الدخول إليها 

والتعليق عليها ونصرتها بالنشر وتسجيل اإلعجاب. 
إن ما يصنع���ه أولئك اجلنود املجهول���ون الذين يصّورون 
األحداث وينش���ئون الصفحات وينشرون األخبار ال يكاد ميكن 
تصّوره، ونحن ال نعرف أس���ماءهم لنش���كرهم، ال منلك إال أن 
ندعو الل���ه لهم أن يثيبهم وأن يحس���ن جزاءهم، وأن نكافئهم 
على جهدهم وجهادهم بالتفاعل مع إنتاجهم ونش���ره، وإظهار 
االهتمام ب���ه والتعليق علي���ه. فيا أيها املس���لمون: لقد صار 
االش���تغال بالكمبيوتر في هذه األيام عادة من عادات احلياة، 
وأنتم تعيش���ون ف���ي أمان فيم���ا يخرج إخوانكم في س���ورية 
إل���ى التظاهر في عني اخلطر فيعّرضون أنفس���هم إلى القتل 
واالعتقال، فهل كثيٌر عليكم أن تنصروهم وأنتم جالس���ون على 

مقاعدكم مرتاحني؟

يا أيها العرب ويا أيها املس���لمون: إن هذه س���اعٌة من الساعات 
الت���ي ال تتك���رر كثي���رًا ف���ي أعمار األمم، س���اعُة حاجة لش���عب لم 
يحَت���ْج قب���ل اليوم إلى أح���د وال طلب إعانة من أح���د، بل كان هو 
املب���ادر باإلعانات وامُلس���ارع إلى س���ّد احلاجات. وم���ا أحوَجه اليوَم 
إليك���م إاّل نظ���اٌم مجرم لن يلبث أن يبلغكم ش���رُر ن���اره لو أنه بقي 
وانتص���ر ال ق���ّدر الله، ف���ال تفّوتوا عليك���م فرصة املس���اعدة والِبّر 

فتفّوتوا اخلير الكثير.
إن س���ورية اليوم ُتذَبح وإنها تس���تصرخ وتس���تنصر وتستغيث، 
فه���ل من س���امع وهل من ناصر وهل من ُمغي���ث؟ إن إخوانكم في 
الش���ام ميوت���ون جماعات وُفرادى، إنه���م ُيَقّتلون باللي���ل وُيَقّتلون 
بالنهار، وُيَقّتل فيهم النساء والرجال وُيَقّتل الكبار والصغار، فال 
وا في هذه الس���اعة عنهم وال تخذلوهم فتندموا في يوم ال  تتخلَّ
ينفع فيه الندم؛ ُمّدوا إليهم يَد العون وأغيثوهم مبا تستطيعون.
إنه���ا إن تهلك الي���وَم عصابُتهم فلن ُيرَفع ذك���ر الله في أرض 
الش���ام أربعني سنة، وإن تفش���ل اليوم ثورتهم فسوف ينكسر السّد 

وُيغرقكم الطوفان.
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إن أرض الش���ام تكتس���ب أهميتها من البرك���ة اإللهية التي 
حباها الله به في مواضع من القرآن الكرمي:

ـــَن اْلـَمْســـِجِد اْلـَحَراِم إَلى  أ - }ُســـْبَحاَن اَلِّذي َأْســـَرى ِبَعْبـــِدِه َلْياًل ِمّ
ِميُع اْلَبِصيُر{  ُه ُهَو الَسّ اْلـَمْســـِجِد اأَلْقَصا اَلِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا إَنّ

]اإلسراء: ١[.
ب - }َوَأْوَرْثَنا اْلَقْوَم اَلِّذيَن َكاُنوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اأَلْرِض َوَمَغاِرَبَها 
اَلِّتي َباَرْكَنا ِفيَها{ ]األعراف: ١٣٧[، وبنو إس���رائيل أورثوا مش���ارق، 

ومغارب بالد الشام.
يْنَاهُ َولُوًطا ِإلَى األَْرِض الَِّتي بَاَرْكنَا ِفيَها{ ]األنبياء:  ج - }َوجَنَّ

.]71
وفيها نصوص نبوية متواترة تدل على هذه املكانة السامية.

أ - َع���ِن ابِْن ُعَمَر - رضي الله عنهما -، َقاَل: َقاَل رس���ول 
ِننَا« َقاَل: َقالُوا: َوِفي  الله #: »اللَُّهمَّ بَاِرْك لَنَا ِفي َشاِمنَا، َوِفي مَيَ
ِننَا« َقاَل:  ِدنَ���ا؟ َقاَل: َقاَل: »اللَُّهمَّ بَاِرْك لَنَا ِفي َش���اِمنَا َوِفي مَيَ جَنْ
الَِزُل َوالِفنَتُ، َوِبَها يَْطلُُع  ِدنَا؟ َقاَل: َقاَل: »ُهنَاَك الزَّ َقالُ���وا: َوِفي جَنْ

يَْطاِن«)1 . َقْرُن الشَّ
ب - َعْن َزيِْد بِْن ثَاِبٍت، َقاَل: ُكنَّا ِعنَْد َرُس���وِل اللَِّه # نَُؤلُِّف 
اِم«، َفُقلْنَا:  َقاِع َفَقاَل َرُس���وُل اللَِّه #: »ُطوبَى ِللشَّ الُقْرآَن ِمَن الرِّ
ْحَمِن بَاِس���َطٌة  أِلَيٍّ َذِلَك يَا َرُس���وَل اللَِّه؟ َق���اَل: »أِلَنَّ َماَلِئَكَة الرَّ

أَْجِنَحتََها َعلَيَْها«)2 .
ج - َعِن ابِْن َحَوالََة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه #: »َسَيِصيُر اأْلَْمُر 
���اِم، َوُجنٌْد ِبالَْيَمِن، َوُجنٌْد  ِإلَى أَْن تَُكونُوا ُجنُوًدا ُمَجنََّدًة ُجنٌْد ِبالشَّ
ِبالِْعَراِق«، َقاَل ابُْن َحَوالََة: ِخْر ِلي يَا َرُس���وَل اللَِّه ِإْن أَْدَرْكُت َذِلَك، 

 *( نائب رئيس هيئة علماء اليمن.
  ( رواه البخاري 33/2 برقم )1037( 

والترمذي 734/5، وابن حبان 293/16، وغيرهم واحلديث  أحمد 483/35،  أخرجه   )2 
صححه األلباني في الصحيحة 5/2 رقم )503(.

العلماء
ودورهم في نصرة

أهل الشــــــــام

د. حممد بن موسى العامري)*(

] ملف العدد [
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اِم، َفِإنََّها ِخيَرةُ اللَِّه ِمْن أَْرِضِه، يَْجتَِبي ِإلَيَْها  َفَقاَل: »َعلَيَْك ِبالشَّ
ا ِإْن أَبَيْتُْم، َفَعلَيُْكْم ِبَيَمِنُكْم، َواْس���ُقوا ِمْن  ِخيَرتَُه ِمْن ِعَباِدِه، َفَأمَّ

اِم َوأَْهِلِه«)1 . َل ِلي ِبالشَّ ُغُدِرُكْم، َفِإنَّ اللََّه تََوكَّ
ةَ، َعْن أَِبيِه َقاَل: َقاَل َرُس���وُل اللَِّه  ه���� - َعْن ُمَعاِويََة بِْن ُقرَّ
اِم َفاَل َخيَْر ِفيُكْم، اَل تََزاُل َطاِئَفٌة ِمْن  #: »ِإَذا َفَس���َد أَْهُل الشَّ
اَعُة«)2 .  ُهْم َمْن َخَذلَُهْم َحتَّى تَُقوَم السَّ ِتي َمنُْصوِريَن اَل يَُضرُّ أُمَّ

وجاء في بعض الروايات هم بالشام.
وهي مهبط األنبياء ومس���رى رسول الله #، وفيها أرض 
احملشر، وفيها يتمحور الصراع العاملي، وينزل عيسى بن مرمي 
في آخر الزمان بالش���ام فيجتمع معه املؤمنون لقتال الدجال، 

وهناك يقتله املسيح عليه السالم بباب لد.
ه������ذه األرض املب��ارك���ة اليوم يعي�����ش - في ج��انبها 
الغربي - الفلس���طينيون حت���ت الوطأة اليهودي���ة الغاصبة 
املستندة إلى املعسكر الصليبي احلاقد - ومن جانبها الشرقي - 
يعيش السوريون حتت وطأة النصيرية الباطنية املارقة املرتدة 
املستندة إلى املعسكر الصفوي الفارسي، وبني هذين القطبني 
العدوين لإلسالم واملسلمني تكمن الكارثة اجلاثمة على صدور 
أبناء الشام جند الله في أرضه وطالئع الطائفة املنصورة كما 

صح بذلك احلديث عن رسول الله #.
فإذا تبني لنا أهمية بالد الش���ام، وما تكتس���به من مكانة 
محوري���ة في تاري���خ الصراع بني احلق والباط���ل؛ فإن األمة 
اإلس���المية قد حتتم عليه���ا اليوم أن تق���وم بواجب الوقت 

وفريضة الزمان في نصرة الشام وأهله.
وإن ما ميارسه اليوم النظام الطائفي النصيري بأهلنا في 
بالد الش���ام ليؤكد لنا مدى احلقد والعداوة التي يكنها هؤالء 
الباطنيون نحو املسلمني في كل مكان، وزمان أسوة بأسالفهم 

في غابر األزمان.
وال ريب أن مس���ؤولية العلماء الربانيني تأتي في املقدمة؛ 
مل���ا أناط الله بهم من البيان وإقام���ة احلجة على العباد، وملا 
يقع عل���ى عاتقهم من التبعات التي ال تعفي أحداً من فريضة 
َن اأَلْمِن  القيام لله بنصرة دينه، وإعالء كلمته، }َوإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمّ
ُســـوِل َوإَلى ُأْوِلـــي اأَلْمِر ِمْنُهْم{  وُه إَلى الَرّ َأِو اْلـَخـــْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َرُدّ
]النســـاء: ٨٣[، ونحن إذ نقدر ما قام به علماء اإلس���الم اليوم 

اجلامع  صحيح  في  األلباني  وصححه   ،4/3 داود  وأبو   ،215/28 أحمد  أخرجه   )  
 /682 برقم )3659(

 2( أخرجه الترمذي 2 / 30 وأحمد 3 / 436 وابن حبان 2313، وصححه األلباني في 
السلسلة الصحيحة  /760 برقم )403(.

نحو إخوانهم في بالد الش���ام جماعات وأفراداً إال أن ذلك لم 
يس���قط الواجب عنهم حتى يتحقق النصر بإذن الله إلخواننا 
املضطهدين املستضعفني املبغي عليهم من قبل جحافل النظام 
السوري املتسلط على رقاب العباد الذين يسومون الناس سوء 
العذاب، ال يرحمون شيخاً، وال عجوزاً، وال امرأة، وال طفاًل، وال 
يرعون حرمة لدماء أو أموال أو أعراض، شأنهم في ذلك شأن 
اليهود واملش���ركني في اإليغال في العداوة والبغضاء }َلَتِجَدَنّ 

َلِّذيَن آَمُنوا اْلَيُهوَد َواَلِّذيَن َأْشَرُكوا{ ]الائدة: ٨٢[. َأَشَدّ الَنّاِس َعَداَوًة ِلّ
وإذا كان م���ن ش���يء نذكر به في دور العلم���اء وما يلزم، 
ويتوجب عليهم نحو هذه الكارثة اإلنسانية التي تعصف ببالد 

الشام فيمكن أن جنمله في اآلتي:

أواًل: كشف وفضح املخططات الباطنية الرافضية جلميع 
أبناء األمة اإلس���المية؛ حتى يتبني لهم حقيقة هؤالء األعداء، 
وما يكنونه من مكر وخداع وتضليل للمسلمني، مع بيان تاريخ 
ه���ؤالء املخربني وما أقدموا عليه من نكاية بهذه األمة، قدمياً 
وحديثاً، وما يبيتونه من الدسائس واملؤامرات اجللية واخلفية؛ 

ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيِّ عن بينة.
فالبي���ان والبالغ املبني اليوم، ال مناص عنه وال يجوز أبداً 
أن يكون في ذلك أدنى مواربة أو تس���تر على هؤالء املجرمني، 
أو إيجاد أي مسوغ شرعي أو قانوني ملا يقومون به من أعمالهم 

النكراء، وجرائمهم الشنعاء.

ثانيًا: دعوة املس���لمني كافة إلى نصرة إخوانهم في بالد 
الش���ام بكل ما يقدرون عليه مادياً، ومعنوياً وحتميل األنظمة 
العربية واإلسالمية، مغبة الس���كوت على جرائم هذا النظام 
وخطر ذلك على األمة بأس���رها؛ إذ السكوت والتغاضي عن 
هذه املأس���اة يعّدُّ بحد ذاته نوعاً من أن���واع التواطؤ مع هذا 

النظام!، ومن متطلبات هذه النصرة:
1 - قطع العالقات مع هذا النظام اإلجرامي وطرد سفرائه 

كأقل واجب للتعبير عن رفض هذه الغطرسة اإلجرامية.
2 - اس���تعمال جميع الوسائل القانونية التي تبرز أعمال 
هذا النظام، في احملافل كافة وممارسة جميع وسائل الضغط 
وإسقاط الشرعية عنه حتى يتهاوى هذا النظام، ويرحل غير 

مأسوف عليه، ويسقط كما سقطت أنظمة دكتاتورية قبله.
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3 - الدعم املالي واإلعالمي للمجاهدين في سبيل الله مع 
إيصال السالح إليهم؛ ليدافعوا عن أنفسهم وهو حق كفلته لهم 

الشريعة اإلسالمية، وسائر النظم والقوانني البشرية.
4 - نشر قضيتهم إعالمياً، والتذكير بأبعاد هذا املخطط 
الفارسي املجوس���ي الذي يستهدف املنطقة بأسرها ال الشام 
فحس���ب؛ بل يتعدى ذلك إلى اخلليج واليمن وس���ائر البالد 

اإلسالمية.
5 - فتح املجال وإقامة الهيئات الشعبية في سائر البلدان 
لنجدة املظلومني، وجمع التبرعات لهم عن طريق هذه الهيئات، 
واملنظم���ات واجلمعي���ات اخليرية للقيام بحم���الت اإلغاثة 
للمنكوبني من اليتامى، والثكالى، واجلرحى وسائر املتضررين.

ثالث��ًا: دعوة أبناء الش���عب السوري إلى توحيد الصفوف 
وجمع الكلمة، وتضافر اجله���ود، وتوجيهها للتخلص من هذا 
النظ���ام اجلبروتي مع حثهم على االعتصام بحبل الله جميعاً، 
َه َوَرُسوَلُه َوال َتَناَزُعوا  وعدم التنازع عماًل بقوله تعالى: }َوَأِطيُعوا الَلّ
اِبِريَن{ ]األنفال: ٤٦[. َه َمَع الَصّ َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َواْصِبُروا إَنّ الَلّ
فعلى اجلميع من أبناء الشعب السوري مدنيني وعسكريني، 
أن يبذلوا قصارى جهدهم إلس���قاط النظام السوري، وإحلاق 
الهزمية به حتى يذهب إلى مزبلة التاريخ كما ذهب أسالفه.

رابعًا: إصدار بيان واضح من علماء اإلسالم كافة يسقط 
الشرعية عن النظام السوري باعتباره نظاماً فاقداً ألي صفة 

شرعية أو قانونية، أو أخالقية.
خامسا:- ضرورة التذكير بنصر الله وتأييده والصبر على 
منازلة هذا العدو الغاشم موقنني بأن نصر الله قريب، وأن مع 
العسر يسراً، فلن يغلب عسر يسرين، مع بعث األمل في نفوس 
املؤمنني وتنش���يط عزائمهم مذكرين بقوله تعالى: }َوال َتِهُنوا 
ْؤِمِننَي{ ]آل عمران: ١٩٣[، وبقوله  َزُنـــوا َوَأنُتُم اأَلْعَلْوَن إن ُكنُتم ُمّ َوال َتْ
ُهْم َيْأَلُوَن َكَما  تعال���ى: }َوال َتِهُنوا ِفي اْبِتَغاِء اْلَقْوِم إن َتُكوُنوا َتْأَلُـــوَن َفإَنّ

ِه َما ال َيْرُجوَن{ ]النساء: ١٠٤[. َتْأَلُوَن َوَتْرُجوَن ِمَن الَلّ

سادس��ًا: بيان أهمية بالد الشام من جهة محورية الصراع 
ب���ني احلق والباط���ل، وما يتعلق بذلك م���ن املالحم في آخر 
الزمان، وما قد يكون لهذه األحداث من إرهاصات تبشر ببزوغ 
فجر اإلسالم كما جاء في حديث أبي الدرداء ِإنَُّه َسِمَع َرُسوَل 

اللَِّه #، يَُقوُل: »يَْوَم امْلَلَْحَمِة الُْكبَْرى ُفْسَطاُط امْلُْسِلِمنَي، ِبَأْرٍض 
يَُقاُل لََه���ا الُْغوَطُة، ِفيَها َمِدينٌَة يَُقاُل لََها ِدَمْش���ُق، َخيُْر َمنَاِزِل 

امْلُْسِلِمنَي يَْوَمِئٍذ«)1 .
وقد أكد لنا التاريخ ما وقع على أرض الش���ام من صراع 
بني املسلمني والصليبيني، وما قام به أهل الشام من رد هؤالء 
الغ���زاة املعتدين، وكذلك ما وقع من التت���ار على أرضها وما 
فعل���وه من دمار وخراب أدى بعد ذل���ك إلى انتصار جند الله 

عليهم.
فبالد الش���ام إذاً ساحة للصراع احلضاري قدمياً وحديثاً 

ومستقباًل.

س��ابعًا: بيان خط���ورة التعاون مع ه���ذا النظام من قبل 
اجليش أو األمن أو بقية أفراد املجتمع الس���وري بأي ش���كل 
ا حرم���ه الله ملا فيه من  م���ن األش���كال، وأن ذلك التعاون ممَّ
التعاون على اإلث���م والعدوان، ومماألة الظاملني }َقـــاَل َرِبّ ِبَا 
َأْنَعْمَت َعَلَيّ َفَلْن َأُكوَن َظِهيًرا ِلّْلُمْجِرِمنَي{ ]القصص: ١٧[، }َفال َتُكوَنَنّ 

َظِهيًرا ِلّْلَكاِفِريَن{ ]القصص: ٨٦[.
والواج���ب على أهل القوة في س���ورية أن يقوموا بحماية 
أهاليهم، والذبِّ عن دمائه���م، وأموالهم، وأعراضهم، ونصرة 

دينهم.

ثامن��ًا: حث املس���لمني في كل مكان على نصرة إخوانهم 
املظلومني عماًل بقول���ه تعالى: }َواَلِّذيـــَن َكَفُروا َبْعُضُهـــْم َأْوِلَياُء 
َبْعـــٍض إاَلّ َتْفَعُلـــوُه َتُكن ِفْتَنٌة ِفي اأَلْرِض َوَفَســـاٌد َكِبيـــٌر{ ]األنفال: ٧٣[، 
كل مبا يقدر عليه، ومن ذل���ك إقامة املظاهرات، واملؤمترات، 
واملسيرات التي حترك القضية لدى الشعوب للتفاعل مع هذه 
األحداث، والدع���وة إلى التوبة إلى الله م���ن جميع الذنوب، 
وتذكير املسلمني بإقامة الدين وحتكيم شريعة الله مع التذكير 
بأهمية الدعاء، والقنوت في الصلوات س���ائلني من الله تعالى 
أن يعجل بالفرج إلخواننا املظلومني في بالد الشام، وفي سائر 
البلدان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله غالب على أمره، ولكن 

أكثر الناس ال يعلمون. 

صححه  واحلديث   ،197  /5 وأحمد   486 واحلاكم4/   ،210  /2 داود  أبو  أخرجه   )  
برقم   775/2 اجلامع  صحيح  في  األلباني  وصححه  الذهبي،  ووافقه  احلاكم 

.)4205 
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إذا كان الناس يتناصرون فيم���ا بينهم من أجل دين باطل 
أو دنيا زائفة، فإن املؤمنني يتناصرون فيما بينهم بأعظم عقد 
وعه���د بينهم أال وهو اإلميان بالله وحده، واالستس���الم لدينه 
احلق، ق���ال تعالى: }َواْلـُمْؤِمُنوَن َواْلـُمْؤِمَنـــاُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض 
ـــالَة َوُيْؤُتوَن  َيْأُمـــُروَن ِباْلـَمْعـــُروِف َوَيْنَهْوَن َعـــِن اْلـُمنَكِر َوُيِقيُموَن الَصّ
َه َعِزيٌز  ـــُه إَنّ الَلّ َه َوَرُســـوَلُه ُأْوَلِئَك َســـَيْرَحُمُهُم الَلّ َكاَة َوُيِطيُعـــوَن الَلّ الـــَزّ
َحِكيـــٌم{ ]التوبة: ٧١[ قال البغوي: »َقْولُ���ُه تََعالَى: }َواْلـُمْؤِمُنوَن 
يِن َواتَِّفاِق الَْكِلَمِة َوالَْعْوِن  َواْلـُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض{ ِفي الدِّ

َوالنُّْصَرِة«)1 .
فاإلميان يثمر ال���والء الذي يقتضي احملبة والنصرة، حتى 
يصبح املؤمنون كالبنيان كما قال رسوَل اللَِّه #: »املؤمُن للمؤمِن 

كالبنيان يَُشدُّ بعُضه بعضاً«، وَشبََّك بني أصابعه)2 .
وق���د عبر النبي # عن هذه اللحمة اإلميانية بقوله: »َمثَُل 
املؤمنني ف���ي تََوادِّهم وتراُحمهم وتعاُطفهم: مثُل اجلس���د، ِإذا 
ى«)3 . َهِر واحُلمِّ اشتكى منه عضو: تََداَعى له سائُر اجلسد بالسَّ
ومثل ذلك عقد اإلسالم كما في الصحيحني عن عبد الله 
ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسوَل اللَِّه # قال: »املسلُم 

  ( تفسير البغوي - طيبة 4/ 72.
 2( أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى األشعري - رضي الله عنه.

 3( رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما.

أخو املس���لِم، ال يَْظِلُمُه، وال يُْس���ِلُمه«، َوَقوله: »اَل يُسلمُه« أَي اَل 
يتْركُه َمَع َما يُْؤِذيه، بل ينصره َويْدَفع َعنُه)4 .

ومن هنا فقد أكد النبي # النصرة للمس���لم من كل وجه 
وبكل سبيل، وذلك عندما قال: »انُْصْر أَخاَك ظاملاً أو مظلوماً، 
فقال رجل: يا رس���وَل الله أنصُره ِإذا كان مظلوماً، أَفرأيَت ِإن 
كان ظامل���اً: كيف أنُصُرهُ؟ قال: حتجُزه أو متنُعه عن الظلم، فإن 

ذلك نَْصُرهُ«)5 .
وذلك أن الناس في ال���جاهلي���ة كانوا ينصر بعضهم بعضاً 
ف���ي ال����حق والباطل، ففي صح����يح مسل��م عن جابر بن عبد 
الله - رض���ي الله عنهما -: ق���ال: »اقتت��ل غ���المان، غ��الم 
من امله���اجرين، وغ������الم من األن����صار، فنادى امله����اج��ُر 
- أو املهاج�����رون -: ي���ا لَلُْمهاجرين، ون���ادى األنص��اري: يا 
لأَلنَصار، فخ���رج النبيُّ #، فقال: ما هذا؟ أبدعوى اجلاهلية 
وأنا بني أظهركم؟ قالوا: ال، يا رسوَل الله ِإال أن غالمني اقتتال، 
َفَكَس���َع أحُدهما اآلخر، فقال: ال ب���أس، ولَْينُْصِر الرجُل أخاه 
ظاملاً أو مظلوم���اً، ِإن كان ظاملاً َفلَْينَْهُه، فإنه له نصر، وِإن كان 

مظلوماً فلينصره«.

 4( كشف املشكل من حديث الصحيحني 2/ 484.
 5( أخرجه البخاري عن أنس بن مالك - رضي الله عنه.

دور العلماء والدعاة
في القضية السورية

فايز بن حسني الصاح

] ملف العدد [
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نصرة العلماء للقضية السورية:
لقد انقس���م العلماء والدعاة وطلبة العلم بالنس���بة إلى القضية 
الس���ورية إلى ناطقني وس���اكتني، فالناطقون إما بح���ق وإما بباطل، 

والساكتون إما خلوف وإما لتخاذل.
فأما الناطقون باحلق: فهم الذين دافعوا عن الش���عب املظلوم 
ضد النظام الظالم، لقد أفزعهم مافعله النظام املجرم من قتل وتعذيب 
وخط���ف واغتصاب، فصاحوا في وجه الظلم بأقالمهم وبألس���نتهم، 
بخطبه���م ومحاضراتهم وفتاويهم ومقاالتهم ولقاءاتهم، مبينني عقيدة 
النظام الفاس���دة، داعني املس���لمني للوقوف مع الشعب السوري بكل 
مايقدرون، داعني الشعب للصبر والثبات، قائلني لهم: إن النصر آلت، 

وإن تنصروا الله ينصركم.
وكان للبيان���ات والفت���اوى الص���ادرة عن الرواب���ط واالحتادات 
اإلس���المية أكبر األثر، ألنها جهد جماعي حت���وي توقيعات كثير من 
أهل العلم، كرابطة علماء املس���لمني، ورابطة أهل الس���نة، واالحتاد 

العاملي، واحلملة العاملية ملقاومة العدوان وغيرها.
وأما الناطقون بالباطل فقسمان:

قسم وقف مع الظامل ضد املظلوم، ومع املجرم ضد الضحية، 
وهؤالء هم علماء الس���وء الذين زينوا للمجرم إجرامه ووصفوا الثوار 
بالعمالة واإلرهاب واإلجرام، واتهموهم بتنفيذ مخطط كوني للنيل من 

دولة املقاومة واملمانعة.
هؤالء عمالء وليسوا بعلماء، ضيعوا األمانة واتبعوا أهواءهم الذي 
أرداهم، وص���دق فيهم قول ابن حزم - رحم���ه الله - الذي قال في 
���اق واملنتسبون إلى الفقه، الالبسون جلود  نك الُفسَّ أمثالهم: »وال يغرَّ
الضأن على قلوب السباع، املُزيِّنون ألهل الشرِّ شرهم، الناصرون لهم 

على فسقهم«)4 .
 إنه���م نبيحة النظام الذين فاقوا الش���بيحة ف���ي إجرامهم، لقد 
فاقت نونهم ِشينهم وَش���يْنهم؛ ألن الشبيحة لم يطلبوا بالدين الدنيا، 

ولم يثيروا الفتنة بالفتيا. 
صدق من وصفهم بالنبيحة، ولقد ضرب الله مثاًل لعلماء الس���وء 
مش���بهاً لهم بالكالب قال تعالى: }َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اَلِّذي آَتْيَناُه آَياِتَنا َفانَسَلَخ 
ُه َأْخَلَد إَلى  ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن #١٧٥#( َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِكَنّ ِمْنَها َفَأْتَبَعُه الَشّ
ِلَك  ِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َتْتُرْكُه َيْلَهث َذّ َبـــَع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب إن َتْ اأَلْرِض َواَتّ
ُروَن #١٧٦#( َســـاَء َمَثاًل  ُهْم َيَتَفَكّ ُبوا ِبآَياِتَنا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعَلّ َمَثُل اْلَقْوِم اَلِّذيَن َكَذّ

ُبوا ِبآَياِتَنا َوَأنُفَسُهْم َكاُنوا َيْظِلُموَن{ ]األعراف: ١٧٥ - ١٧٧[. اْلَقْوُم اَلِّذيَن َكَذّ
يقول مصطفى ص���ادق الرافعي في »وحي القلم 3/ 44«: أتدري 
يا ولدي ما الفرق بني علماء احلق وعلماء الس���وء، وكلهم آخذ من نور 
واحد ال يختلف؟ إن أولئك في أخالقهم كاللوح من البلور؛ يظهر النور 

 4( رسائل ابن حزم 173/3.

وعندم���ا متنع أخاك من الظلم ف���إن فيه نصرًا 
له من جهتني:

األوىل: أنه نصر له على هواه ونفعه بهذا املنع)1 .
الثانية: أن الظلم س���يؤدي به إلى القصاص منه 

فمنعك له مما يوجب عليه القصاص نصرة له)2 .
وتتأكد النصرة للمس���لمني إذا كانت من أجل الدين 
وردِّ الفتنة عنهم، كما قال تعالى: }َوإِن اْســـَتنَصُروُكْم ِفي 

يِن َفَعَلْيُكُم الَنّْصُر{ ]األنفال: ٧٢[.  الِدّ
واملس���لم يقوم بذلك لوجه الل���ه، يرجو رحمة الله، 
َس عن مؤمن ُكْربة من ُكَرب  قال رسول الله #: »َمن نَفَّ
َس اللُه عن���ه ُكربة من ُكَرب يوم القيامة، ومن  الدنيا نَفَّ
َر اللُه عليه في الدنيا واآلِخَرِة، َوَمن  َر على ُمْعِسر، يَسَّ يَسَّ
نيا واآلِخَرِة، واللُه في َعوِن  َستََر ُمسِلماً َستََرهُ اللُه في الدُّ

العبِد ما كاَن العبُد في َعوِن أَخيِه«)3 .

نصرة علماء السلف للدين وأهله:
لقد قام علماء الس���لف بواجبهم ف���ي الدفاع عن 
الدي���ن وأهله وخاصة في أيام الفنت واحملن، فإذا صال 
أهل الضالل بكفرهم وبدعهم، صدوهم باآليات البينات 
واحلجج الواضحات بألس���نتهم وأقالمهم، وإذا قامت 
سوق اجلهاد رأيت الكثير منهم ينغمسون في الصفوف 

مجاهدين وال يكون مع اخلوالف والَقَعدة.
كانوا قد طهروا أنفس���هم من خلق اخلضوع للحكام 
واألغنياء، وكان���ت عفتهم هي رأس مالهم، فلذلك كانوا 
يصدع���ون باحلق ال يخافون في الله لومة الئم، ألن الله 
قد أخذ عليه���م ميثاق البيان وع���دم الكتمان كما قال 
ُه ِللَنّاِس  ُنَنّ ُه ِميَثاَق اَلِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َلُتَبِيّ تعالى: }َوإْذ َأَخَذ الَلّ
َوال َتْكُتُموَنُه َفَنَبُذوُه َوَراَء ُظُهوِرِهْم َواْشــــَتَرْوا ِبِه َثَمًنا َقِلياًل َفِبْئَس 
َما َيْشــــَتُروَن{ ]آل عمران: ١٨٧[، وق���ال أيضاً: }إَنّ اَلِّذيَن 
َنّاُه ِللَنّاِس ِفي  َناِت َواْلُهَدى ِمْن َبْعِد َما َبَيّ َيْكُتُمــــوَن َما َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبِيّ
ِعُنوَن{ ]البقرة: ١٥٩[. ُه َوَيْلَعُنُهُم الاَلّ اْلِكَتاِب ُأْوَلِئَك َيْلَعُنُهُم الَلّ

لقد كانوا ملوكاً على امللوك، واقفني لهم باملرصاد، 
ال يقرونهم على باطل وال منكر، وال يس���كتون لهم على 
مخالف���ة صريحة للدين، وال يتس���اهلون معهم في حق 

الله، وال يترضونهم فيما يسخط الله. 

  ( كشف املشكل من حديث الصحيحني 3/ 278.
 2( شرح صحيح البخارى البن بطال 6/ 572.

 3( أخرجه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه-.
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نفس���ه فيه ويظهر حقيقته البلورية؛ وهؤالء بأخالقهم 
كاللوح من اخلش���ب يظهر النور حقيقته اخلش���بية ال 
غير! وعالم الس���وء يفكر في كتب الش���ريعة وحدها؛ 
فيس���هل عليه أن يتأول ويحتال ويغي���ر ويبدل ويظهر 
ويخفي؛ ولكن العالم احلق يفكر مع كتب الش���ريعة في 
صاحب الش���ريعة، فهو معه في كل حالة يس���أله ماذا 

يفعل وماذا يقول؟
والرجل الدين���ي ال تتحول أخالقه وال تتفاوت وال 
يج���يء كل يوم من حوادث اليوم، فهو بأخالقه كلها، ال 
يكون م���رة ببعضها ومرة ببعضها، ول���ن تراه مع ذوي 
الس���لطان وأهل احلك���م والنعمة، كعالم الس���وء هذا 
الذي لو نطقت أفعاله لقالت لله بلس���انه: هم يعطوني 

الدراهم والدنانير فأين دراهمك أنت ودنانيرك؟«.
والقس��م الثاين ممن نطق بالباطل الذي قرأ 
الواقع خط���أ، فأخطأ مرة أخ���رى عندما حكم عليه 
بالش���رع، وقال: إنها فنت بج���ب اجتنابها، فالزم بيتك 
وابك على خطيئتك، وكن كالس���لف في اجتناب الفنت، 
ثم إن ه���ذه الطريقة في التغيي���ر مبتدعة وقد اتفق 
علماؤنا على حترمي املظاه���رات، فهؤالء بهذا الكالم 
خذلوا إخوانه���م ولم يقرؤوا الواق���ع قراءة صحيحة، 

والرد عليهم ليس هنا موضعه.
وأما الس���اكتون خلوف فالله حس���يبهم، والعالم 

اجلبان المكان له بينهم ألنه عضو أشل.
وأما الس���اكتون لتخاذل فهؤالء قيدتهم األطماع، 
فشلت ألسنتهم، وما أصدق كالم الغزالي - رحمه الله 
- في أمثال هؤالء عندما ق���ال: »أما اآلن فقد قيدت 
األطماع ألس���ن العلماء فسكتوا، وإن تكلموا ملا تساعد 
أقوالهم أحوالهم فلم ينجحوا، ولو صدقوا وقصدوا حق 
العلم ألفلحوا، ففس���اد الرعايا بفساد امللوك، وفساد 
امللوك بفس���اد العلماء، وفس���اد العلماء باستيالء حب 
اجلاه واملال، ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على 

احلسبة على األراذل فكيف على امللوك واألكابر«)1 .
 أيها الس���اكتون لق���د تكلم الساس���ة والفنانون 

والالعبون والكفار واملؤمنون فمتى تتكلمون؟
لو كان الذي يذبح في سورية مجموعة من الكالب 

لكان حقا عليكم أن تنكروا ولكن..
البلد ياملَح  ال��ق��راء  معشر  يا 

فسد امللح  إذا  امللح  مايصلح 
  ( إحياء علوم الدين  /42.

توصيات:
يجب على األمة أن تأخذ بسبل الرقي في املعالي من أجل 
دينها، وتتخذ الوس���ائل النافعة في صد الع���دوان عن الدين 

وأهله، ثم دعوة الناس أجمعني إلى الدين احلق.
وإن للعلم���اء دوراً كبي���راً يحتاج إلى تفعي���ل كبير، ليكون 
علمهم نافعاً بصورة أوس���ع وأثر أعم���ق، ومن أجل ذلك كانت 

هذه التوصيات:
) السعي إلى توحيد جهود العلماء في مواجهة النوازل وبيان 
حكم الشرع فيها، والعمل على نشر ذلك عبر وسائل اإلعالم.

2 قيام العلماء بدورهم بصورة أش���مل وأوس���ع يساهم في 
احليلولة دون انسياق املس���لمني وراء القضايا واألحداث التي 
ون املس���لمني  يصنعها أعداء االس���الم، ويطرحونها بقوة ويجرُّ
إلى املناقش���ة واجلدل حولها بصورة حتجب غيرها من قضايا 

املسلمني األهم.

3 يج���ب على العلماء تبصير الن���اس بحكم الله في أقداره، 
ومبا يجب عليهم من محاسبة أنفسهم والعودة إلى الله بالتوبة 

النصوح.

4 الص���دع بكلمة احلق في وجه كل ظالم وباغ؛ س���واء أكان 
حاكماً أم محكوم���اً حتى يرتدع عن ظلمه وكش���ف حال أهل 
الباطل، وكش���ف مخططات األعداء وحتذير األمة من االرمتاء 

في أحضانهم.

5 تصحيح عقيدة املس���لمني وس���لوكهم، وجتميع األمة على 
عقيدة أهل السنة واجلماعة، وحتذير األمة من الشرك والكفر 

والبدع، وتعليم املسلمني أمور دينهم وتفقيههم.

6 إحي���اء روح اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر فى 
األمة، وإيقاظها من غفلتها، لتعمل على تغيير واقعها والنهوض 
به واستش���راف مس���تقبلها، وتنظيم العمل اجلهادي وتوجيه 

املجاهدين فى كل مكان.

7 ينبغي على العالم أن يسعى إلى االستقالل مبفهومه العام 
الذي يرتكز على جتريد النية لله عن كل ما س���واه، ومن ذلك 
م العالم على رضا الله، رضا أحد  احلكومات والشعوب، فال يقدِّ
كائناً من كان محب���اً كان أم مبغضاً، وهو مع ذلك ليس مبعزل 
عن التواصل مع احلكام واحملكومني، وإمنا يدعو الناس أجمعني 
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بدعوة املرس���لني ويبتغي لهم رحمة أرح���م الراحمني، وهذا ال 
يتعارض مع املشاركة في أعمال الدولة ومؤسساتها ومؤسسات 
املجتمع، بل قد يك���ون واجباً عينياً على بعض العلماء، حتى ال 
تخل���و الدولة من العلماء الرباني���ني والدعاة املهتدين والرجال 

الصاحلني.

8 يجب على العلماء أن يتقدموا لسدِّ الثغرة، وأن يتولُّوا زمام 
املبادرة بأنفسهم، وأن يكونوا قريبني من الناس قبل الفنت وفي 

أثنائها، وأالَّ ينتظروا أن تأتيهم الفرص وهم قاعدون.

9 ال بدَّ من االحتس���اب ِمْن ِقَبل العلماء الراسخني على َمْن 
يّدعون العلم وينتسبون إليه من غير أهله، وتبيني حالهم للناس، 
وعدم ترك املجال لهم ليقودوا األمة ويتصّدروها، وإن من ِغشِّ 
األمة ترك االحتس���اب على أولئك املتعاملني.يقول ابن القيم - 
رحمه الله - عن ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية: »وكان شيخنا - 
رحمه الله - شديد اإلنكار على هؤالء، فسمعته يقول: قال لي 
بعض هؤالء: أُجعلَت محتس���باً على الفتوى؟! فقلت له: أيكون 
عل���ى اخلبازين والطبَّاخني محتس���ب وال يك���ون على الفتوى 

محتسب؟!«)) .

10 إن أهل العلم بحاجة ماس���ة إلى أن ميدوا بينهم جس���ور 
احملب���ة واأللفة واالجتماع واإلخوة واملش���ورة، ف���إن كثيراً من 
اخلي���ر، وحظاً وافراً من اإلص���الح يتحقق بذلك. ويتأكد هذا 

التواصل والتواصي في النوازل الكبار واألزمات اجلسام. 

)) يجب تعزيز دور املؤسسات اخليرية، والهيئات واملنظمات 
اإلسالمية املوثوقة، وينبغي على أهل العلم وطلبته التعاون معها 

مما يحقق اخلير لألمة.

12 الس���عي إلى إيجاد جمعيات ألهل العل���م وطلبته في كل 
بلد، ثم الس���عي إليجاد تكتل عاملي يجمع علماء أهل الس���نة 
واجلماعة، لتوحيد اخلطاب الديني لألمة وخاصة أيام النوازل.

13 تفعي���ل العمل اجلماعي في جميع نواحي احلياة، وتضييق 
دائرة التحزب والتعصب لألش���خاص واجلماعات، فال بُدَّ من 
تضافر اجله���ود، وتراص الصفوف، ونب���ذ االعتداد بالنفس، 

واالستبداد بالرأي، وتضخيم الذات.

  ( إعالم املوقعني عن رب العاملني 4/ 167.

4) تفعيل املراجعات اجلادة في اجلماعات االسالمية وتوثيق 
االرتباط بينها وبني أهل العلم.

5) إعادة قراءة التاريخ اإلس���المي واالستفادة منه، وخاصة 
الفنت واحملن التي مرت باملس���لمني ملعرفة أس���بابها ونتائجها، 

وتلمس الوسائل الناجعة للتخلص منها.

16 احل���رص على االجتم���اع واالئتالف والبع���د عن التفرق 
واالخت���الف، فإن جزءاً كبيراً مما أص���اب األمة ويصيبها من 
الفنت والنكبات؛ إمنا هو بس���بب ما جرى في األمة من التنازع 
والفرقة، قال ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية: »وهذا التفريق الذي 
حصل من علماء األمة ومشايخها، وأمرائها وكبرائها؛ هو الذي 

أوجب تسلط األعداء عليها«)) .

17 إشاعة الشورى بني املسلمني وخاصة بني أهل العلم، فلقد 
كان الرسول # أغنى الناس عن الشورى ومع ذلك قال الله له: 
}َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر{ ]آل عمران: ١٥٩[ ولقد بادر رسول الله # 
إلى األخ���ذ بذلك حتى قال أبو هريرة - رضي الله عنه - كما 
في الترمذي: »ما رأيت أحداً أكثر مشورة ألصحابه من رسول 
الله #«، فواجب على ورثته أن يتأس���وا به. قال بعض البلغاء: 
م���ن حق العاقل أن يضيف إلى رأي���ه آراء العقالء، ويجمع إلى 
، والعقل الفرد رمبا  عقله عقول احلكماء، فالرأي الفذُّ رمبا زلَّ

 . ضلَّ

18 العمل على قيام حمالت توعية علمية واسعة لتبصير الناس 
بطريقة التعامل الصحيح مع النصوص الش���رعية، واالستدالل 
بها استدالالً صحيحاً حتى ال توضع في غير موضعها، وتصدر 
عليه���ا فتاوى قد تكون غير صحيحة بس���بب انحراف موضع 

االستدالل بالنص.

19 العمل اجلماعي املؤسسي فإن معاجلة ما مترُّ به األمة من 
أخطار، ومواجهة ما يعصف به���ا من أحداث أمر يفوق جهود 
األش���خاص، ويتجاوز طاقات األفراد مهما كانت أملعية عقولهم 
ورسوخ علومهم، وقد كان سلفنا يقولون في بعض ما يرد عليهم 
من مس���ائل العلم: هذه مسألة لو وردت على عمر بن اخلطاب 
- رضي الله عن���ه - جلمع لها أهل بدر، فإذا كان هذا هديهم 
في املسائل الشخصية الفردية، فكيف بالنوازل املصيرية التي 

يتأثر بها واقع األمة.

 2( مجموع الفتاوى 3/ 421.
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تتحدث معاناة الشعب السوري عن نفسها حينما يتم مقارنتها 
بحس���ب بيان مجلس الثورة في مدينة حمص األخير والذي يقول 
إن م���ا يحدث ف���ي املدينة التي متثل عاصم���ة الثورة هو تطهير 
عرق���ي بامتياز، ول���م يكن يخيل إلى ذهن امل���رء أن يتحول نظام 
الدولة في س���ورية إلى عصابة طائفية تستبيح القتل واالغتصاب 
والس���رقة وكل جرمية ميكن أن يتخيلها العقل البش���ري، فيقول 
م���ن كتبوا البيان بكلمات تعبر عن ألم كبير إن ما يرتكب بحمص 
أفظع بكثير مما أرتكب في مدينة سيبرينيتش���ا البوسنية، حيث 
رت عصابات النظام الس���وري أكثر من نصف مليون حمصي  هجَّ
من منازلهم، ولم يقف األمر عند هذا احلد؛ بل إنها أقدمت على 
إسكان جيرانهم من الطائفة النصيرية في منازلهم مستغلة بذلك 

غياب الضمير العاملي واإلسالمي.
واس���تخدمت تلك العصابات أس���اليب الترويع مثل القتل 
والسرقة وهدم املنازل فوق رؤوس ساكنيها واحلرق واالغتصاب 
وسيلة لترهيب الس���كان األبرياء وإجبارهم على ترك منازلهم 

هرباً بحياتهم من اجلحيم. 
وقام النظام األمني الذي تديره عصابات بش���ار األسد على 
حد وصف البيان بتشكيل مجموعات متخصصة في سرقة املنازل 

التي هجرها أصحابها حتى ال يعود إليها السكان الحقاً. 
 تنوعت معاناة الالجئني في س���ورية في الداخل واخلارج 
وتعمقت كثيراً؛ لذلك اس���تنهض أهل اخلير من علماء املسلمني 

ممثلني برابطة علماء املسلمني وهيئة الشام اإلسالمية هممهم 
لتنظيم فعاليات مؤمتر »احلملة اإلسالمية لدعم الثورة السورية« 
في مدينة اس���طنبول التركية في الفت���رة »1433/04/13/12 
ه�«، وكان الهدف منه تقدمي مبادرات عملية ملس���اعدة الشعب 
الس���وري في الداخل واخلارج، ووضع حلول لألزمات التي مير 
بها املتضررون من األزمة س���واء أكانوا داخل األراضي السورية 
أم خارجها من خالل وضع مبادرات يتم تبنيها الحقاً، باإلضافة 
إلى جم���ع تبرعات مالية وعينية ملس���اعدة الالجئني واجليش 

السوري احلر. 
وفي ورقة موجزة قدم���ت على هامش املؤمتر الذي اختتم 
فعالياته اخلميس1433/5/12ه� يقول الدكتور حس���ان محمد 
حس���ان وهو يش���غل منصب س���كرتير عام الرابط���ة الطبية 
للمغتربني السوريني: »إن القطاع الصحي يعاني قبل الثورة من 
بنية حتتية س���يئة بسبب اإلهمال وخصوصاً في القرى البعيدة 
عن مراكز املدن، ومع بداية الثورة أخذ النظام في التضييق على 
السكان املدنيني ورفضت مستش���فيات الدولة عالج اجلرحى، 

ومنع تزويدهم باألدوية الالزمة«.
ولم يتوقف النظام عند هذا احلد من اإلجرام بل إنه عمد 
إلى اس���تخدام الكثير من املستشفيات كمراكز اعتقال وتعذيب، 
ومن أساليب االبتزاز التي اتبعها النظام وذكرها الدكتور حسان 
في ورقته هو أنه عمد إلى تقدمي العالج املضاد للقزاز بواسطة 

 *( مجلة ^.

الحملة اإلسالمية للنصرة.. 
بداية صائبة للنصرة اإلسالمية

للثورة الســــــورية 

أمحد أبو دقة)*(

] ملف العدد [
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الرق���م الوطني وهذا يعني أن يس���لم اجلريح نفس���ه لألجهزة 
األمنية حتى يتم اعتقاله أو تصفيته.

وما يزيد األمر سوًءا فيما حتدث عنه الطبيب السوري هو 
أن النظام أقدم على إقفال املستش���فيات اخلاصة التي تستقبل 
اجلرحى وعمد إلى اعتقال أكثر من 50 من األطقم الطبية التي 

شاركت بالتطوع ملعاجلة اجلرحى. 
ويذكر في تفاصيل ورقته أن الالجئني الس���وريني في تركيا 
ولبنان واألردن يعانون بشكل مأساوي من نقص الرعاية الطبية 
بسبب قلة املستشفيات واألخصائيني، كما حتدث عن مقترحات 
يجب األخذ بها من قبل القائمني على املؤمتر مثل إنشاء مشافي 
ميدانية في املدن السورية ملساعدة السكان، وأشار إلى أن تكلفة 

كل مشفى يصل إلى 50 ألف دوالر. 
أما الش���يخ الدكتور عالء الدين الزاكي األس���تاذ في جامعة 
اخلرطوم فقد افتتح جلس���ات املؤمتر ي���وم اخلميس مببادرة دعا 
فيها علماء املسلمني إلى القيام بواجبهم في نصرة الثورة السورية، 

والوقوف في وجه املشروع الصفوي في املنطقة العربية.
واقت���رح في مبادرته وضع آليات إس���تراتيجية للتعامل مع 
األزمة، وتوفير الوس���ائل التي متكن من سد إحتياجات الثورة 

كما اقترح بعض اآلليات التي تساعد في ذلك.
وق���ال الزاكي: »إنه ال بدَّ من اإلش���ارة إلى أن طول الثورة 
الس���ورية ومتادَي النظام في قمعها قد فتحا في جسد الشعب 
الس���وري ثغرات عظيمة، وال بدَّ أن يتفق اجلميع على س���دها، 
وتضافرت عدة أسباب جعلت بالضرورة القيام بواجب سد هذه 
الثغرات، ومن ذلك إفراط النظام في قمعها مستفيداً من تأييد 
ا  روسيا والصني باس���تخدام حق النقض في مجلس األمن، ممَّ

أكسب النظام متاسكاً على املستوى السياسي والدبلوماسي«.
 وتابع قائ���ال: »ترك الكثير من الث���وار مصانعهم ومزارعهم 
ا أوجد كثيراً من التغيرات في جس���د  وتوجه���وا نحو الث���ورة، ممِّ
الشعب الس���وري، وبالتالي ازدياد حاجة الس���وريني في الداخل 
للمستلزمات الطبية والغذائية واحلاجة لعالج اجلرحى واملصابني، 
وتأهيل املستشفيات امليدانية وعالج اآلثار املستقبلية للثورة سواء 

أكان ذلك صحياً أم اجتماعياً أو غير ذلك. 
كما حث الشيخ الزاكي على دفع املال للتبرع من أجل سورية 
وق���ال: »يقول القرطبي - رحمه الل���ه - واتفق العلماء على أنه 
إذا نزلت باملس���لمني حاجة، تعني دفع زكاة املال إليهم. ومبا أن 
الش���عب الس���وري الثائر بعد ثورته ظهرت له حاجات عظيمة، 
فعجز هو عن س���دها فلزم األمة املسلمة بسدها حتقيقاً إلرادة 

تنصير الاجئني:اإلخوة اإلسالمية«.

زيد احلماد مدير جمعية الكتاب والس���نة في األردن يقول: 
إن كل يوم لدينا مآسي جديدة،: »في الساعة الثانية عشرة لياًل 
اتص���ل بي أحدهم وحتدث إلي بلهج���ة أقرب إلى التوبيخ منها 
إلى طلب املس���اعدة، ذهبت إليه مسرعاً أحمل بعض األغذية، 
وعندما وصلت إلى مس���تودع يفتقر إلى مقومات احلياة يعيش 
فيه مع عائلته أخذ يبكي.. فسألته ما الذي يبكيك.. ظننت في 
بادئ األمر أنه يبكي ألن أبناءه قد ناموا جياعاً هذه الليلة، لكنه 
قال إنني حزين ألنني أزعجت مس���لماً في منتصف الليل؛ هذا 

الرجل له يومان لم يذق لألكل طعماً.
 تبلغ الفاتوة الش���هرية إليجارات الوحدات الس���كنية التي 
يعيش فيها الالجئون مليون ريال بحسب ما ذكر احلماد، ويقول 
أيضاً: وم���ا يأتي من تبرعات ألكثر م���ن 100 ألف الجئ كلها 
طرود غذائية ولدينا منها الكثير؛ لكننا نريد تبرعات أخرى مثل 
حليب األطفال وأمور خاصة بالنساء.. نريد أن يحصل الالجئ 
على بع���ض املال، ال نريد أن نعطيه فقط األرز والس���كر، ألن 

عائلته بحاجة ألمور أخرى. 
ويتاب���ع احلماد ف���ي كلمته خالل جلس���ات املؤمتر قائاًل: 
»األعجب من ذلك أن أحد اإلخوة املوظفني في اجلمعية عندما 
ذهب لالجئ س���وري ضرير ليقدم له املس���اعدة، فوجد عنده 
اثنني من املبشرين يعطونه فتات ما نقدم.. يقوالن له: »أنت ابن 
املسيح، اليسوع هو املخلص قل: آمني«. عندما خرجا سألنا هذا 
الرجل: أال تعلم أنه ال يج���وز لك أن تفعل ذلك؟ فأجاب إجابة 
شرعية قائاًل: }إاَلّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئٌنّ ِباإلَياِن{ ]النحل: ١٠٦[. 
كما لف���ت إلى قصة مؤمل���ة لفتاة تعرضت أم���ام والدتها 
لالغتصاب وتريد العالج، ويق���ول احلماد هذه وغيرها الكثير 

يردن عالجاً نفسياً لكي يخرجن من أزمة نفسية صعبة.
بدوره حتدث الدكتور عدنان محم���د أمامة رئيس جمعية 
غراس اخلير في لبنان عن املوقف اللبناني من الثورة السورية، 
وق���ال: »إن لبنان يختلف عن غيره بعدة نواحي، فهناك ما يزيد 
عن 200 كيلو متر يتقاسمها لبنان مع سورية في احلدود، لبنان 
وق���ع حتت النفوذ الس���وري ملا يزيد ع���ن 27 عاماً وال يختلف 
القمع واالضطهاد على ما جرى على اللبنانيون جميعاً باستثناء 
أزالم النظام، كل اللبنانيني تنفس���وا الصعداء حينما بدأت هذه 
الثورة املباركة، والكل يرجو أن تتكلل مساعي اإلخوة في سورية 

بالنجاح. 
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وحتدث أمامة عن تباين واضح في املواقف مابني الس���نة 
والشيعة وكذلك ما بني السنة أنفسهم، فالشيعة مؤيدون للنظام 
ويراهنون على بقائه. أما أهل الس���نة فهم منقس���مون ما بني 
مؤيد ومعارض. أما احلكومة اللبنانية فتحاول النأي بنفس���ها 
عن الثورة، وال تريد أن تعترف مبأس���اة الالجئني الس���وريني. 
وحتاول - بحس���ب رئيس جمعية غ���راس اخلير - اجلمعيات 

اخليرية تقدمي املساعدة للسكان األبرياء.
ومن املغرب شارك في املؤمتر الدكتور موالي عمر حماد نائب 
رئيس حرك����ة التوحيد واإلصالح في املغ����رب، الذي صرح خالله 
قائاًل: »انخرطنا في دعم الثورة الس����ورية املباركة، وأصدرنا جملة 
مواقف لدعم الثورة ونتابعها في كل وقت وحني، ومؤمنون بانتصار 
ه����ذه الثورة، ال ميكن لهذا التاري����خ أن يعود للوراء، ال ميكن ألحد 
مهما كانت اجلهات الداعمة له أن يوقف إرادة الش����عوب املدعومة 
مبدد من الله سبحانه وتعالى، نرى بأن هذه املرحلة قد هبَّت فيها 

رياح من اخليرات ستعم كل البالد ولو بعد حني.
وأك���د على ضرورة توحي���د اجلهود وتفعي���ل دور العلماء 
ومؤسس���اتهم؛ ليأخذوا دورهم البارز والفعال في األمة بعد أن 

غيبوا لسنوات. 
أما الش���يخ رائد حليحل من لبنان فإن���ه يرى في مداخلة 
ألقاها على هامش فعاليات املؤمتر بأن االجتماع يس���تلزم من 
احلضور اخل���روج بقرارات واضحة يكون له���ا ترجمة عملية، 
ويذكر أن هناك خطران يهددان الثورة الس���ورية: اخلطر األول 
ه���و أن تبتز من قب���ل قوى دولية، حتى تأخذ م���ن هذه الثورة 
أكثر مما تأخذه م���ن ذلك النظام، مقابل أن تعطيها األمان من 
هذا النظ���ام واإلطاحة به، واخلطر الثان���ي وهو خطر دخول 
التكفيريني على اخلط، هذا األمر ال بد أن نحذر منه، فسورية 
اليوم تستهوي كل محب أو غيور للجهاد في سبيل الله، وال نريد 
أن تتكرر مأساة العراق في سورية، لذلك أقول أغيثوا إخوانكم، 
مس���اعدتكم ليست مش���روطة، لكن معونات غيركم مشروطة؛ 
لذلك تأخرت املس���اعدات العاملية، حيث إن الثورة السورية لم 

تعطها الثمن املقابل لتلك املساعدات.
وعل���ى الهاتف من العاصمة املصرية القاهرة ش���ارك الدكتور 
عبد الرحمن البر عضو مكتب اإلرش���اد جلماعة اإلخوان املسلمني 
برس���الة صوتية وجهها إلى اجليش الس���وري وعناصره وقال: »إن 
إجماع علماء املسلمني على أن اإلكراه ال يكون عذراً، مبعنى ال يحل 
أن يقول أحد اجلن���ود: إنني مكره على قتل إخواني، وإن لم أقتلهم 
فس���وف يقتلوني.. إن اإلكراه معفو عنه فيما دون قتل النفس«. كما 

دعا إلى رصِّ الصفوف والتوحد من أجل دعم الثورة. 

توصيات املؤمتر:

وفي نهاي���ة اليوم الثاني تقدم املؤمت���ر بعدد من املبادرات 
العلمية والعملية تضمنت صياغة الرؤية الشرعية للثورة، وإنشاء 
مجلس إفتاء خاص بالثورة، لس���د الفج���وة التي ظهرت خالل 
الثورة، وتوجيه الش���باب الثائر نحو التوسط واالعتدال، وكذلك 

توجيه املترددين واملؤيدين للنظام نحو الثورة.
وكذلك إنشاء جهاز لإلرشاد الديني للجيش السوري احلر، 
كما طرح السيد بسام الصفدي مبادرة حتدث فيها عن ضرورة 
تكوين مؤسس���ات املجتمع املدني، وكذلك إنش���اء مؤسس���ات 
إعالمية وإعداد ك���وادر فنية إلداراتها، باإلضافة إلى إنش���اء 

جمعيات داعمة للثورة في البالد األجنبية.
كما مت طرح مبادرات إغاثية ملساعدة الالجئني على تخطي 
محنتهم، وطرحت مبادرة كذلك لتشكيل جلنة من احلكماء حلل 
اخلالفات التي قد تنشأ بني ش���رائح وأطراف الثورة السورية 

خاصة بعد إسقاط النظام. 
واختتم املؤمتر بإلقاء الش���يخ فاي���ز الصالح عضو املكتب 
العلمي لهيئة الشام اإلسالمية لتوصيات املؤمتر والتي تضمنت 
بث روح النصرة الشرعية في األمة، والتصدي للنوازل احلادثة 
وبيان احلكم الش���رعي فيها من خالل فت���اوى جماعية؛ ألنها 

أقرب إلى احلق والصواب من الفتاوى الفردية.
كما أوصى املجتمعون بضرورة إصدار فتاوى حتذر من املد 
الرافضي واإليراني وخطره على األمة، وتوجيه خطاب للحكام 
واألغنياء واملؤسسات اخليرية، والهيئات واملنظمات اإلسالمية، 
بإغاثة إخوانهم في بالد الشام، والتعامل مع الهيئات واجلمعيات 

املوثوقة، حلسن توزيع املساعدات للشعب السوري.
ودع���ت التوصيات إلى احلض على اجلهاد املالي، الذي هو 
مقدمة للجهاد بالنفس، وبيان أن الزكاة الواجبة واملستحبة من 

أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله لنصرة إخوانه املسلمني.
ودع���ا املؤمتر إلى تش���كيل جلن���ة إغاثة عليا ف���ي العالم 
اإلس���المي تهتم بالواقع الس���وري ويكون لها ف���ي كل بلد فرع 
خاص بها. كما اتفق املجتمعون على بعث روح اجلهاد في األمة 
وكذلك االعتناء باجلهاد اإلعالمي لفضح السياس���ات اجلائرة 

والعقائد الباطلة. 
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وينهض اقتراب النخبة Approach Elite في التحليل 
السياس���ي على وجود فئ���ة مؤثرة داخل أي مجتمع، تس���ود 
تفضيالتها في القضايا األساس���ية للجماعة الوطنية، وميكن 
اعتم���اد نظرية املباري���ات Game Theory كإطار حتليلي 
لدراس���ة الصراع النخبوي الدائر على منصب الرئاس���ة في 
مصر بني أطراف الصراع الثالثة؛ اإلسالميني والقوى املدنية 
والفلول. واملباريات؛ هي ش���كل من أش���كال الصراع، يتَبع كل 
طرف من أطرافه إس���تراتيجيات تتس���م بالعقالنية والرشد، 
به���دف حتقيق أكبر مكاس���ب ممكنة، وجتنب أكبر خس���ارة 

ممكنة.
وإذا كان الفلول يدفعون باجتاه بقاء األوضاع السياس���ية 
واملجتمعي���ة في مصر على ما هي علي���ه، ويرفضون التغيير 
بكافة أشكاله، حفاظاً على مكتسباتهم ونفوذهم وهيمنتهم على 
املجتمع، والتي اس���تمرت على مدى عقود، فإن القوى املدنية 
»احلداثي���ة«، والتي تضم طيفاً من الليبراليني واليس���اريني، 
 Modern State تسعى إلى الوصول لنمط الدولة احلديثة
بصيغته���ا الغربية »العلمانية« التي تفص���ل الدين عن املجال 
العام، في حني يسعى اإلس���الميون إلى الوصول بالدولة إلى 
احلالة اإلس���المية »املثالية« من وجهة نظرهم، والقائمة على 
منوذج الدولة العصرية »الرش���يدة« التي حتتكم إلى اإلسالم 
شريعة وشعيرة وطريقة حكم، مبا يحفظ على الشعب املصري 

هويته وعقيدته وخصوصيته القيمية واحلضارية.

وعليه ف���إن صراعاً متباين���اً لإلرادات ت���دور رحاه بني 
األطراف الثالثة الرئيس���ة في مصر، ورمبا يطمح كل طرف 
منها إلى فرض إرادته على اجلميع عبر بوابة الرئاس���ة، التي 
تعدُّ أكبر منصب تنفيذي سياس���ي ف���ي البالد، حتى في ظل 
الدس���تور اجلديد املزمع كتابته من خ���الل جلنة خاصة قبل 
عرضه على الشعب لالستفتاء، واملتوقع له أن يحفظ للرئيس 
اجلدي���د صالحيات كبيرة، حتى لو أقر نظاماً مختلطاً، مابني 
الرئاسي والبرملاني، لكبح جماح السلطات املطلقة للرئيس في 

ظل الدستور السابق.
وإذا كان اإلس���الميون ميتلك���ون الرصي���د األكب���ر من 
اجلماهيرية في الش���ارع املصري، وال���ذي عبرت عنه نتائج 
االستحقاقات السياسية السابقة ما بعد الثورة، بدءاً باالستفتاء 
على التعديالت الدس���تورية، وصوالً إلى انتخابات مجلس���ي 
الشعب والشورى، فإن القوى املدنية من الليبراليني واليساريني 
ميتلك���ون نفوذاً طاغي���اً في املنافذ اإلعالمي���ة املختلفة، من 
صحف وقنوات فضائية وغيرها، في حني ميتلك فلول النظام 
املصري الس���ابق تغلغاًل ال يخفى في كثير من مفاصل الدولة 
املصرية؛ خاصة األمنية واالقتصادية واإلعالمية، األمر الذي 
يجعل املباراة الدائرة على منصب الرئاس���ة ونتائجها املرتقبة 
من األهمية مبكان، ليس على مس���توى واقع ومستقبل الدولة 
املصرية فحسب، بل على مس���توى التوازن اإلستراتيجي في 

منطقة الشرق األوسط ككل.

اإلساميون والليرباليون والفلول.. صراع اإلرادات:
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ومن الناحية النظرية، ثمة وجهان اثنان لنظرية املباريات، 
وفقاً لنوعية الصراع الدائر ب���ني الالعبني وطبيعته والنتائج 
املترتبة عليه وآثاره عل���ى األطراف املتبارية، أحدهما؛ الوجه 
الصفري Zero-Sum Game  واآلخر؛ الوجه غير الصفري 
Non Zero-Sum Game فاملباري���ات الصفرية، هي تلك 
التي تتعادل فيها مكاسب طرف ما مع خسائر الطرف اآلخر 
والعك���س بالعك���س، بحيث يكون أي مكس���ب ألي طرف هو 
خسارة للطرف اآلخر مبا يجعل احملصلة النهائية للمباراة هي 
الصفر، وعادة ما يتعلق هذا النوع من املباريات بالطراع الدائم 
غير القابل للتوفيق بني أطرافه. أما املباريات غير الصفرية، 
فإنها تعني أن طرفي الصراع قد يخس���ران معاً كما يكسبان 
معاً، مبعنى أن احملصلة النهائية للمباراة ليس���ت صفراً، حيث 
تتوزع فيها املكاسب واخلس���ائر بني األطراف املتبارية، وفقاً 
 Win-Win لقوة كل طرف وإس���تراتيجيته في إدارة املباراة
Strategy، وهذا النوع من املباريات يفترض وجود مس���احة 
من التنس���يق والتعاون واملجال املشترك بني أطرافه، ومن ثم 
فالصراع في ه���ذه احلالة ليس أبدي���اً أو دائماً، وذلك على 

النقيض من الوجه الصفري للمباريات.
ومع تس���ليمنا بأن كل طرف من األطراف املتصارعة في 
مصر ليس كياناً واحداً، فاإلسالميون ليسوا كتلة واحدة، كما 
أن القوى املدنية أيضاً ليس���ت نس���يجاً واحداً، ونفس األمر 
ينطبق عل���ى فلول النظام الس���ابق الذي���ن تفرقهم األهواء 
واملصالح أكثر مما جتمعهم السياس���ة، وم���ن ثم فإن حتليل 
الصراع الدائر على السلطة الرئاسية في مصر، وفقاً لنظرية 
Horizontal وآخر رأس���ياً  املباريات، يتخذ ش���كاًل أفقياً 
Vertical، فالش���كل األفقي يقتضي توحد مكونات كل طرف 
من األط���راف الثالثة للعب كفريق واحد أمام باقي اخلصوم، 
في حني يقتضي الش���كل الرأس���ي وجود حال���ة من الصراع 
ب���ني املكونات الداخلية لكل طرف، مب���ا يؤثر على أدائه أمام 

خصومه من األطراف األخرى.
ولعل املرحلة األولى من مراحل الس���باق الرئاسي، والتي 
تتعلق مبرحلة الترش���ح وجمع التوكيالت واس���تيفاء الشروط 
الالزمة خلوض االنتخابات، قد كشفت عن حالة من الصراع 
الرأس���ي بني مكونات األطراف الثالثة الرئيسة املتبارية على 

منصب الرئاسة في مصر، مبا يجعل الرهان على مدى تأثير 
تلك الصراعات »البينية« In Between لكل طرف على أدائه 
في املباراة الرئاس���ية أمام خصومه، أمراً ال ميكن إغفاله في 

التحليل األخير.
فق���د تبارى كل طرف من أطراف الصراع في تقدمي أكثر 
من مرشح، يستوي في ذلك اإلس���الميون واملدنيون والفلول، 
وكثرت األسماء املطروحة على الساحة، والتي يحمل كل واحد 
منها لقب »املرش���ح احملتمل« لرئاسة اجلمهوية، وال أعني هنا 
ذلك السيل من املواطنني الذين تدفقوا على مقر اللجنة العليا 
النتخابات الرئاس���ة، وسحبوا اس���تمارات الترشح للمنصب، 
والذين يقدر عددهم باملئات، ولن يستطيعوا في غالب األحوال 
استيفاء شروط الترشح، ولكن من أقصدهم هنا هم األسماء 
البارزة ذات الثقل على املس���توى السياسي واملجتمعي، والتي 
تس���تطيع، أو استطاعت بالفعل، اس���تيفاء الشروط املطلوبة 
وجم���ع التوكيالت من الن���واب واملواطنني على حٍد س���واء، 
بانتظار باقي اإلجراءات القانوني���ة الالزمة؛ ليتحولوا بعدها 

من مرشحني »محتملني« إلى مرشحني »حقيقيني«.
وفي هذا اإلطار، نتساءل: هل يستطيع املكون األقوى بني 
كل ط���رف التأثي���ر على باقي املكونات الت���ي تتواءم معه في 
الطيف السياسي للخروج في نهاية األمر مبرشح واحد ميثل 
الط���رف ككل في املباراة النهائية، ف���ي إطار جتميع اجلهود 
وتوحيد الصفوف أمام اخلص���وم، خاصة في حالة األطراف 
الت���ي يوجد ب���ني مكوناتها درج���ة من التوافق واملس���احات 
املش���تركة للتفاهم، مبعنى؛ هل يس���تطيع كل من اإلسالميني 
واملدنيني والفلول اختيار مرش���ح واح���د عن كل طرف منهم، 

ميثله في السباق، ويلعب حتت لوائه في املباراة النهائية؟
اإلجابة عن تس���اؤل كهذا، قد تبدو حاس���مة في حتديد 
النخبة التي س���يكون له���ا الظفر في االنتخابات الرئاس���ية 
املرتقبة، فاإلس���الميون على شعبيتهم اجلماهيرية، قد يقعون 
في فخ تفتيت األصوات إذا ما اتخذت املباراة الرأسية الدائرة 
بني مكوناتهم ش���كل املباراة الصفرية، مب���ا يؤثر في النتيجة 
النهائية للمباراة الرئاسية، والتي قد تطيح بهم خارج السباق 
أو تدفعهم إلى خوض جولة إعادة قد ال تكون مأمونة العواقب، 
وخاصة في ظل التغير احلاصل في املزاج العام بعد االنتخابات 

ما بني الصفرية والا صفرية:
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البرملانية، والتي جعل���ت كثيراً من املواطنني يعيدون 
النظر بشأن اختياراتهم السابقة، خاصة مع استمرار 
األوض���اع االقتصادية واألمنية واألزمات املعيش���ية 
ف���ي البالد على تدنيها يوماً بع���د يوم. في حني أن 
التي���ارات املدنية وفلول النظام الس���ابق، والذين ال 
يجمعهم س���وى رفض هيمنة اإلسالميني، على قلة 
تأثيرهم اجلماهيري في الش���ارع، قد يشكلون رقماً 
صعباً في املعادلة االنتخابي���ة القادمة، إذا ما اتفق 
كل طرف منهما على تقدمي مرش���ح واحد ميثله في 
املباراة الرئاسية، بل إن ذلك الرقم الصعب قد يبدو 
أكثر صعوبة وتأثي���راً وقلباً للموازين، إذا ما حتالف 
الطرفان ليقدما مرش���حاً واح���داً ميثلهما معاً ضد 
املرش���حني اإلس���الميني، خاص���ة إذا زاد عددهم 

وتفتتت أصوات مؤيديهم فيما بينهم.
وفي تقديري، فإنه إذا اس���تطاع اإلس���الميون 
إدارة املباراة الرأسية فيما بينهم بشكل غير صفري، 
مب���ا ميكنهم من تقدمي مرش���ح واحد عنهم، كطيف 
عريض، فإنهم سيكونون أكثر قدرة على إنهاء مباراة 
الرئاس���ة لصاحلهم، رمب���ا دون احلاجة إلى خوض 
جولة اإلعادة، خاصة في حالة اس���تمرار تش���رذم 
التيارات املدنية ومتنفذي النظام السابق من الفلول، 
وهو أمر يبدو متوقعاً بش���كل كبي���ر، وفقاً لطبيعة 
العالقات البيني���ة الصراعية ملكوناتهم الداخلية من 
جهة، وقياس���اً على ما ش���هدته فعاليات انتخابات 
مجلسي الشعب والش���ورى من جهة أخرى. أما إذا 
ما اتخذت مباراة اإلس���الميني فيما بينهم الش���كل 
الصفري، ودفع كل مكون منهم مبرش���حه اخلاص، 
فإن ذلك قد يقودهم إلى خس���ارة رمبا ال يتوقعونها 
في ظل اتكالهم بش���كل مبالغ في���ه على رصيدهم 
الش���عبي الكبير بني جموع املواطنني، وقدرتهم على 
احلش���د والتعبئة، خاصة إذا ما جرت جولة اإلعادة 
بني مرش���ح إسالمي وآخر له رصيد شعبي، أو قدرة 
عل���ى التعبئة والتأثير في املواطن���ني ملواقف وطنية 
سابقة حتسب له في تاريخه السياسي أو العسكري.

الكرة في ملعب اإلساميني:

لقد كش����فت االس����تحقاقات السياسية التي ش����هدتها الدولة 
املصرية منذ ثورة 25 يناير 2011 عن صعود نخب كانت مهمشة 
وتهاوي أخرى كانت في الواجهة لس����نوات، وإذا كان اإلسالميون 
ق����د يب����دون هم األوفر حظًا في انتخابات الرئاس����ة من الناحية 
النظري����ة البحت����ة، فإن الك����رة اآلن في ملعبه����م، إذا ما حتدثنا 
مبنط����ق املباريات، ليجعل����وا من النظرية تطبيق����ًا ومن املتوقع 
حاصاًل، وعلى اإلس����الميني، إذا ما أرادوا ملش����روعهم السياسي- 
العق����دي أن ي����رى الن����ور وأن يك����ون مح����اًل للتطبيق ف����ي مصر، 
أن ين����أوا بأنفس����هم ع����ن منط����ق الش����خصنة، بش����قيها الفردي 
واجلماع����ي، وليعل����وا م����ن اعتب����ارات املصلح����ة العام����ة والعمل 

اجلماعي على أي اعتبارات أخرى ضيقة.

وأخيرًا، فقد مضى ذلك الزمن الذي كان ينسب فيه النجاح 
لف����رد أو جلماعة، فالنجاح احلقيقي ه����و جناح الكل ال اجلزء، 
الدولة ال احلزب أو الش����خص، ففي كرة القدم يقال إن منتخب 
الدول����ة قد ف����از بالبطولة، بغض النظر عن ش����خوص الالعبني 
واملدربني ومحرزي األهداف. فإن اس����تطاع اإلس����الميون حش����د 
جهودهم لصالح املرش����ح األفضل واألنس����ب ملقتضيات املرحلة، 
فس����يذكر له����م التاريخ أنهم كانوا على قدر املس����ؤولية، وحتولوا 
مبص����ر م����ن موقع الدولة الطرفية الهامش����ية إلى موقع الدولة 
القل����ب احملوري����ة، لتكون أمنوذج����ًا يحتذى بني ال����دول العربية 
واإلسالمية، أما إذا استمر منطق الوالء قبل الكفاءة، والعنوان 
قب����ل املضم����ون، فإنه ليس من املس����تبعد أن تش����هد البالد حكم 
مب����ارك آخر، قد يختلف معه اس����مًا ورس����مًا، لكنه يتطابق معه 

فكرًا ونهجًا.

ُت����رى! أي نخبة س����يكون له����ا اليد الطولى ف����ي مصر ما بعد 
االنتخاب����ات الرئاس����ية املقبل����ة؟ املب����اراة ال ت����زال ف����ي امللع����ب، 
والط����رف ال����ذي سيس����تطيع أن يجمع ش����تاته في الربع س����اعة 
األخي����رة م����ن املباراة، س����يكون بال ش����ك ه����و األقدر على حس����م 
النتيجة لصاحله، رمبا دون اللجوء إلى وقت إضافي، أو ضربات 
ترجي����ح م����ن نقطة اجلزاء، املهم أن يفوز املش����روع ال الش����خص 

والدولة ال اجلماعة أو احلزب.
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] المسلمون والعالم [

)برقة( من منظور ليبي
دوافع فيدرالية 

داود  جم�����������������������������������دي 
 Mdaoud_88@hotmail.com

وأعل���ن املش���اركون في املؤمت���ر أن نظ���ام االحتاد 
الفيدرالي هو خيار اإلقليم كش���كل للدولة الليبية املوحدة 
في ظل دولة مدنية دس���تورية شريعتها اإلسالم من قرآن 
وس���نة، معتمدين في ذلك على دستور االستقالل الصادر 
عام 1951م، مع إضافة التعديالت وفقاً ملا تقتضيه ظروف 
ليبيا الراهنة، ورفضوا االعتراف بش���رعية التعديل الذي 
مت في عام 1963م، كما جددوا رفض اإلعالن الدستوري، 
وتوزيع مقاعد املؤمتر الوطني، وقانون االنتخابات، وكافة 
القوانني والقرارات التي تتعارض مع صفة السلطة القائمة 
كس���لطة انتقالية، مؤكدين في الوقت ذاته على متس���كهم 
بقيم ومبادئ ثورة 17 فبراير، ويش���مل إقليم برقة الشطر 
الش���رقي من ليبيا املجاور ملصر، وتعدُّ مدينة بنغازي التي 
انطلقت منها شرارة الثورة الليبية أحد أهم مدن اإلقليم.

هذه اخلطوة أقدم���ت عليها القبائل الليبية في برقة، 
ه���ي بادرة خطيرة، فمن���ذ أن قامت الث���ورة الليبية وكل 
املراقب���ني يحذرون من أي خطوة نحو التقس���يم، وعندما 
اندلع النزاع املسلح بعد أن أجرم القذافي وقصف الشعب 
بالطائرات، خرج الكثير من الدعوات بضرورة تأكيد القبائل 
الليبية على وحدة ليبيا أرضاً وش���عباً، حتت قيادة واحدة، 
خصوصاً وأن املؤامرات على الدول العربية مس���تمرة، وال 
ي���زال أعداؤنا يحاولون بكل ما لديه���م من إمكانيات بث 
الفتنة والفرقة في البالد، لتقسيمها ليسهل لهم السيطرة 
السياسية واالقتصادية عليها، ويسرقوا ثرواتها ومقدراتها، 
وتعدُّ ليبيا مبا لديها من ثروة نفطية كبيرة هدفاً لألعداء، 
ويخش���ى الكثيرون أن تكون هذه اخلطوة من جانب بعض 
قبائل برقة، خطوة حقيقية نحو االنفصال في ليبيا، وهو 

أعلن عدد من زعماء القبائل والسياسيني في شرق ليبيا يوم الثاثاء املوافق 6 مارس، إقامة 
إقلي���م فيدرال���ي احتادي في منطقة برقة بش���رق ليبيا، وقرر نحو 3 آالف ش���خص من أهل برقة 
“تأسيس مجلس إقليم برقة االنتقالي برئاسة الشيخ أحمد الزبير أحمد الشريف السنوسي 

إلدارة ش���ؤون اإلقلي���م والدفاع عن حقوق س���كانه في ظل مؤسس���ات الس���لطة االنتقالية املؤقتة 
القائمة حاليًا واعتبارها رمزًا لوحدة الباد، وممثلها الش���رعي في احملافل الدولية”، ومت اختيار 

الشيخ أحمد الزبير الشريف السنوسي رئيسًا للمجلس.
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األمر الذي إن جنح ال قدر الله س���يكون بداية لتقس���يم عدد 
آخر من الدول العربية، وبدالً من أن تكون ثورة ليبيا والثورات 
العربية ربيعاً، ستكون خريفاً مقيتاً على األمة كلها، وفي هذا 
التحقيق نحاول معرفة األسباب احلقيقية وراء هذه اخلطوة، 
وتأثيرها على وحدة الش���عب الليبي، وإمكانية تقس���يم ليبيا، 
وكذل���ك إمكانية جناح النظام الفيدرالي مع الش���عب الليبي، 
وأخيراً األسلوب األجنع للتعامل مع هذا الوضع وحل املشكلة 
مع جتنب الصراع العس���كري، في ظل انتش���ار الس���الح مع 

امليليشيات والقبائل التي أطاحت بنظام القذافي.

األسباب والدوافع:
في تصريح لراديو »س���وا« أكد أحمد الزبيري السنوسي 
أن إعالن إقليم برقة يرج���ع إلى ضعف أداء املجلس الوطني 
االنتقالي الليبي، ووصف السنوس���ي رئيس املجلس االنتقالي 
املستش���ار مصطفى عبد اجلليل بأنه ديكتاتور، وكانت مدينة 
بنغازي قد ش���هدت من قب���ل تظاه���رات واحتجاجات ضد 
املجل���س االنتقالي، وقام مجهولون بإش���عال النيران في مقر 
املجلس باملدينة احتجاجاً على س���وء متثيل املدينة باملجلس، 
وم���ا ترتب على ذلك من جتاهل املدين���ة واملدن األخرى التي 

تقع شرق ليبيا.
ويرى الدكتور محمد السنوس���ي منسق جلنة إدارة األزمة 
الليبية وممثل املجلس االنتقالي، أن “السبب الذي دفع أهالي 
برقة إلى هذا االجتاه هو اخلوف من تهميش املنطقة، وكذلك 
البحث عن الالمركزية، فليبيا مس���احتها كبيرة جداً، فبعض 
امل���دن في برقة تبعد عن طرابلس أكثر من 1800 كم، وكذلك 
الرغبة في توزيع الثروات بالتس���اوي ب���ني املناطق، وإحداث 
طفرة وإعمار في كل املناطق الليبية وخاصة “برقة”، وأش���ار 
إلى أن “هن���اك تباطؤ قاتل للمجلس االنتقالي في اتخاذ عدة 
قرارات، وتأخيره معاجلة بع���ض القضايا املهمة وامللحة، هو 
أحد األسباب غير املباش���رة التي دفعت أهالي برقة إلعالن 

الفيدرالية”.
ونفى السنوس���ي أن تكون هناك أي���اد خارجية وراء هذه 
اخلط���وة، وقال –في تصريحات خاص���ة-: “ليس هناك أياد 
خارجية وراء ه���ذه اخلطوة إطالقاً، كثير من الناس واإلعالم 
والصحافة تعدُّ هذه اخلطوة تقسيما للبالد، وهذا غير صحيح، 

حتى إن السيد أحمد الزبير السنوسي رئيس الفيدرالية املعلن 
اآلن أكد أن إقليم برقة سيكون ضمن دولة ليبية موحدة، وأنا 
أعتبر هذا نوعاً من احلراك السياس���ي، ضد املركزية ورفض 

تهميش إقليم برقة، أو أي إقليم في ليبيا”.
أما الناش���ط السياس���ي الليبي ناصر الهواري مؤس���س 
املرص���د الليب���ي حلق���وق اإلنس���انَّ ومنس���ق اجلالية في 
اإلس���كندرية، فأكد –في تصريح���ات خاصة- أن هناك عدة 
أس���باب دفعت بعض أهال���ي برقة إلع���الن الفيدرالية منها 
“املركزية اإلدارية، طيلة أربعني س���نة من قبل نظام القذافي، 
أعطت انطباعاً لدى البعض بضرورة اعتماد أس���لوب إداري 
يقلل من حدة املركزية املوجودة في العاصمة، ورغبة بعض من 
لديهم نيات انفصالي���ة وأحالم بتولي زمام األمور في البالد، 
في االنفصال التدريجي بالش���رق الليبي مس���تخدمني معاناة 
الناس من املركزية في الترويج ملشروعهم، وكذلك بعد املجلس 
الوطني الذي يتولى مقاليد األمور عن نبض الش���ارع ، وعدم 
االس���تجابة الفورية لكثير من املطال���ب امللحة للناس كان من 

ضمن األسباب الرئيسة”.
إال أن ثمة س���بب آخر رمبا يكون أحد األس���باب املهمة 
الت���ي دفعت هؤالء إلعالن برق���ة إقليماً فيدرالي���اً، وهو أن 
اإلقلي���م يتمتع بأهمية حيوية لليبيا، فهو يحوي نحو 0) ٪ من 
احتياطيات النفط والغاز في البالد، كما أن موقعه استراتيجي 
بسبب امتداده الواس���ع على الساحل الليبي، والذي يقع نحو 
0) ٪ منه في هذا اإلقليم، في حني أن س���كان اإلقليم ميثلون 
)) ٪ فقط من إجمالي س���كان ليبيا، وهو فارق كبير جداً بني 

عدد السكان وكم الثروات بالنسبة إلى بقية البالد.

أثرها على وحدة الشعب واألرض:
شدد أحمد السنوسي رئيس مجلس برقة على أن املجلس 
األعلى لبرقة يحترم جميع املؤسس���ات احلكومية والوزارات 
الس���يادية واجليش الوطني الواحد، معرباً عن رغبته في أن 
تك���ون هناك حرية ف���ي اتخاذ القرار فيم���ا يخص مصلحة 
املواطن الذي عانى الكثير من سوء اإلدارة في طرابلس، وأنهم 

يريدون إقليماً فيدرالياً في إطار الدولة الليبية.
في املقابل اعدَّ رئيس املجل���س الوطني االنتقالي الليبي 
املستش���ار مصطفى عبد اجللي���ل أن الفيدرالية خطوة نحو 
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تقسيم ليبيا، ووصف ما جاء في بيان مؤمتر دعاة الفيدرالية 
بأن���ه “بداية مؤامرة على ليبي���ا والليبيني”، ودعا الليبيني إلى 
االلتف���اف حول املجل���س الوطني االنتقال���ي الليبي صاحب 
الش���رعية احمللية والدولية كممثل ش���رعي ووحيد للش���عب 

الليبي.
أما الدكتور محمد السنوس���ي فقد نف���ى أن تكون هذه 
اخلط���وة بداية االنفصال أو تقس���يم الدولة الليبية، وقال “ال 
ميك���ن، فهذا غير وارد مطلقاً، الش���عب الليبي كله على ديانة 
ولغة واحدة، بل إن )) ٪ من الشعب الليبي على مذهب واحد 
وهو مذهب املالكية، حتى إن بع���ض القبائل الليبية القدمية 
مثل األمازيغ والطوارق، ينس���جمون انس���جاماً شبه كامل مع 
الليبي���ني، ومن جانب آخر فإن فس���اد النظام الس���ابق الذي 
لم يق���م ببناء ليبيا في أي من املج���االت، فال يوجد اقتصاد 
وال تعليم وال صحة وال س���ياحة، وال توجد مؤسسات، فليبيا 
دولة بدون دس���تور وبدون مؤسس���ات، فهذه كلها إرث النظام 
السابق، وهو إرث ثقيل جداً، ويوجد عدد كبير جداً من سكان 
برق���ة يرفضون الدعوة إلى الفيدرالية، ولكن الكل يجمع على 
الالمركزي���ة ويبحث عنه���ا، والذين دعوا إل���ى الفيدرالية ال 

يريدون يقيناً تقسيم ليبيا إلى دويالت”.
ويتفق معه ناصر الهواري، حيث يرى أن “تأثيرها ضعيف 
ألن الشارع الليبي عانى طلية سنة من احلرب والدمار، ووقف 
ضد كل مساعي القذافي لتقسيم ليبيا في أثناء الثورة، والكثير 
يستعد ويطمح لدولة دميقراطية، ويرى في االنتخابات القادمة 
فرصة حقيقية لبناء الدولة، وهذا ما يفقده الفيدرالية أي قوة 
وينزع منها لباس الش���رعية؛ ألنها قفز على الشرعية القائمة 
ومحاول���ة لتقويض الدولة وإضعافها، ب���ل وإظهارها مبظهر 

العاجز”.

الفيدرالية ستفشل: 
وتوقع محمد السنوس���ي منسق جلنة إدارة األزمة الليبية 
وممث���ل املجلس االنتقالي فش���ل الفيدرالية ف���ي ليبيا وقال 
“أعتقد أنه ال ميكن جناح الفيدرالية في ليبيا، ألن الكثير من 
سكان وأهالي برقة يرفضون هذا التوجه، ولكن هذا احلراك 
سيدفع بقوة نحو الالمركزية، بحيث سيعمل اجلميع ويتجهون 
نح���و الالمركزية، بحيث يتم تقس���يم ليبي���ا إلى ما بني -10

)) محافظ���ة، وتتمتع كل محافظة باس���تقاللية كبيرة، وتتاح 
لها إمكانيات البناء وتس���ن قوانني تخصها، وتكون احملافظات 

متساوية في امليزانية العامة للدولة”
كما يرى ناصر الهواري أن الفيدرالية ستفش���ل في ليبيا، 
ويتساءل “كيف ينجح مع شعب تعداده  ستة ماليني، وال توجد 
به أقالي���م منفصلة، ودينه واحد ولغت���ه واحدة، ال توجد أي 
مقومات تس���تند عليه هذه الدعوة أو ميكن أن تس���اعد في 

جناحها”.

احلل املناسب:
أكد املستشار مصطفى عبد اجلليل أن احلكومة االنتقالية 
تس���عى جاهدة إلى تأس���يس دولة ال مركزية قوامها أكثر من 
0) مجلس���اً محلياً في كل ليبيا.. موضح���اً أن امليزانية التي 
يتدارس���ها املجلس حالياً س���توفر كل اإلمكاني���ات لكل هذه 
املجالس من أجل مس���تقبل مشرق يس���وده الوئام واالزدهار 

واملساواة بني جميع الليبيني.
ومن جانبه قال محمد السنوس���ي: “إن هناك مشاكل كان 
يجب على املجلس االنتقالي حلها بشكل أسرع، والقيام بوضع 
إس���تراتيجية عامة وش���املة حلل الكثير من القضايا بنظرة 
واسعة وس���ريعة، ولكن اإلرث الذي تركه النظام السابق ثقيل 
جداً، وللعلم فإن رئيس املجلس االنتقالي مصطفى عبد اجلليل 
من إقليم برقة، ولهذا فإننا إذا أردنا احلل، فيجب العمل نحو 
الالمركزية، ووضع اس���تراتيجية عامة وشاملة إلحداث تطور 
وإعم���ار في جميع املناطق بالتس���اوي، وإحداث طفرة كبيرة 
ف���ي البنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة، وعدم تهميش 
أي مدينة أو محافظة أو منطقة، وأيضاً س���ن قوانني الختيار 
جمعية تأسيس���ية له���ا دراية بكل أطي���اف وثقافات املناطق 
الليبية، ووضع كل هذه األمور في الدس���تور بحيث ال يستطيع 

أحد أن يتجاوزها”.
أما ناصر الهواري فأكد أن “األس���لوب األجنع هو تعريف 
الن���اس مبخاطر الفيدرالي���ة، واعتماد أس���لوب الالمركزية 
اإلدارية، والتواص���ل مع الناس وحل مش���اكلهم، ومنها عدد 
مقاعد املؤمتر الوطني القادم، فقد أحدث توزيع املقاعد لغطاً 
في الش���ارع ولدى النخب، لذلك فالتشخيص ومداواة اجلرح 

هما ما حتتاجه ليبيا”.
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] المسلمون والعالم [

المسلمون المنسيون في دار السالم...!

ص������اح حم���م���د أب������و زي���د

أضخم متثال لبوذا:
بحلول الق���رن الثامن للهجرة حتول جن���وب تايالند إلى 
مملكة إس���المية مس���تقلة، تضم فطاني وناراثي���وات وياال 
وساتون وس���ونكال، ثم كونت مع الواليات املاليزية تيرينجانو 
وكده وكاليمنتان وبرليس س���لطنة املاليو املسلمة التي بلغ من 
مها أنها استطاعت تصنيع املدافع العمالقة بعد أن حصلت  تقدُّ
على تقني���ة تصنيعها من بعض البريطاني���ني، ولعقود طويلة 
ظلت العالقة بني فطاني وجارتها »سيام« تايالند عالقة توتر 
وح���روب أدت في نهاية املطاف إلى اعتقال تانكو عبد القادر 
قمر الدين آخر ملوك فطاني املس���لمني وسيطرة تايالند على 
فطاني بش���كل كامل عام 1321 ه� - 1902 م. وفي االتفاقية 
َعت بني بريطانيا وس���يام آنذاك قسمت سلطنة املاليو  التي ُوقِّ
املسلمة بني الدولتني فخضعت فطاني وياال وساتون وسونغال 
وناراثيوات لس���يام، في حني خضع���ت أقاليم كده وكاليمنتان 
وبرلي���س وتيرينغانو لبريطانيا، األمر ال���ذي أنهى متاماً كل 

املعالم السياسية واجلغرافية لتلك السلطنة العظيمة.
ومنذ ذلك احلني س���عت احلكومة إلى تغيي���ر التركيبة 
الس���كانية لتلك الواليات املس���لمة من خ���الل توطني آالف 

البوذيني فيها ومتليكهم أخصب األراضي، كما انتشرت املعابد 
البوذية في كل أنحاء اجلنوب، وأقامت احلكومة أضخم متثال 
لب���وذا في والية ناراثيوات  أقل الواليات املس���لمة من حيث 
الكثافة البوذية(، وعندما رفض خمس���ة طالب مسلمني أمراً 
من اجلنود التايلنديني بالس���جود للتمث���ال مت قتلهم بطريقة 
وحش���ية، وقد أدت احلادثة التي وقعت في عام 1975م إلى 
مظاه���رات كبيرة نظمها املس���لمون ألكثر م���ن أربعني يوماً 
مطالبني مبحاكمة اجلناة إال أن احلكومة رفضت االستجابة 
لهم، كذلك تَعرَّض املسلمون لسياسات قاسية حرمتهم كثيراً 
من حقوقهم فت���م منعهم من التعليم بلغتهم املاالوية وُفرضت 
عليهم اللغة الس���يامية، كما قام���ت احلكومة بفرض مناهج 
تعليمي���ة تخدم مصاحله���ا، وقامت بإغ���الق الكتاتيب التي 
تعلِّم القرآن والق���راءة والكتابة، وعلى الطالب الذين يريدون 
االنتس���اب إلى مدارس احلكومة أن يغيروا أسماءهم العربية 
مت ارتداء  أو املالوية إلى أس���ماء س���يامية أو بوذية، كما حرَّ
احلجاب على النس���اء املسلمات، إضافة إلى تشجيع البعثات 
التنصيرية للعمل باجلن���وب، ناهيك عن الدس الرخيص في 

الكتب اإلسالمية. 

كان دخول اإلس���ام إلى مملكة )فطاني( على أيدي التجار من العرب والفرس، منذ بدايات القرن اخلامس 
الهجري. لكن الوجود احلقيقي لإلس���ام بدأ عندما أعلن الس���لطان إسماعيل شاه إسامه عام 751 ه� - 1457م 

وأطلق على مملكته اسم دار السام تعبيرًا عن حبه لإلسام.
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اً على محاوالت التذويب القس���ري للمس���لمني ومحو  وردَّ
هويتهم فإن إقبالهم على املدارس الدينية التي تعرف باسم »بون 
دوك« أو »الفندق« قد زاد بدرجة كبيرة، وهي أش���به بالكتاتيب، 
ولكن نظام الدراس���ة بها يش���به إلى حد كبي�ر نظام املدارس 
الداخلية؛ حيث يقي�م الطالب فيه�ا لع�دة س���نوات وال يدرسون 
س���وى القرآن الكرمي واللغة العربية والعلوم الش���رعية إضافة 
إلى اللغ���ة املاالوية، وقد ظلت هذه امل���دارس بعيدة عن دائرة 
الضوء إلى أن بدأت بعض األوساط الغربية تشير إلى خطورتها 
ألنها تعتمد األس���لوب الطالباني في التعليم، إال أن »كريس���اك 
شونهارن« - وهو سيناتور في مجلس الشيوخ التايلندي - أشار 
إلى أن تايالند لم تكن نزيهة في تعاملها مع املس���لمني وهو ما 
أدى إلى انصرافهم إلى مدارس���هم الدينية اخلاصة، وعلى ما 
يثار ح���ول هذا النظام التعليمي من ش���كوك وريبة فإنه ميكن 
القول: إنه قد حافظ إلى حدٍّ كبير على الهوية اإلس���المية في 
جزر املاليو عموماً، ولكن ثمة مشكلة مزمنة تواجه خريجي تلك 
املدارس؛ وهي: أنهم ال يستطيعون االلتحاق باجلامعة الستكمال 
تعليمهم فيضطرون للسفر إلى الدول العربية واإلسالمية على 
نفقته���م اخلاصة أو من خالل بعض البعثات املجانية، وهم بعد 
ذلك قد ال يجدون فرصة عمل مناسبة فيضيع مجهودهم سدًى 

ودون فائدة تذكر. 

املسجد شاهدًا:
تش���ير اإلحصائيات الرسمية إلى أن مسلمي تايالند 
يشكلون 5 ٪ من عدد السكان البالغ 65 مليون نسمة، وثمة 
أقوال أخرى تؤكد عل���ى أن عددهم رمبا يصل إلى 10 ٪ 
من عدد الس���كان، ويتركز حوالي 80 ٪ من املسلمني في 
أقاليم فطاني وناراثيوات وس���اتون وياال وسونغال بجنوب 
البالد ذي الهوية اإلس���المية ال���ذي يضم أكثر من 2180 
مس���جداً، ويعدُّ إقليم فطان���ي أو باتاني pattani - كما 
تش���ير إليه املص���ادر التايالندية الرس���مية في محاولة 
حملو اس���مه التاريخي - هو قلب املس���لمني النابض في 
اجلنوب مبا له من تاري���خ عريق؛ حيث كان مركز اململكة 
اإلسالمية لقرون طويلة، واآلن يشكل املسلمون به أغلبية 
ر ب� 88 ٪ من عدد س���كانه البالغ حوالي 600.000  تق���دَّ
نس���مة، وهم من أصول ماالوية، وعاصمته مدينة فطاني، 
وحتيط به األقاليم املسلمة من الشمال واجلنوب والغرب. 
أما من ناحية الش���رق فيُِطل عل���ى خليج تايالند، ومتتاز 
فطاني بباقة من املساجد العريقة التي تؤكد على هويتها 
اإلس���المية، وعلى رأسها مس���جد وادي حسني »تالوك 
مانوك« الذي يقف ش���اهداً على براعة الفن اإلسالمي، 
ويصل عمره إلى حوالي 370 س���نة، وهو مش���يَّد بطريق 
تعشيق اخلش���ب وال يوجد فيه مسمار واحد من الصلب، 
وعلى جانب املس���جد تقوم املئذنة؛ وه���ي عبارة عن برج 

مربع من اخلشب في جوانبه عدة نوافذ.
وميثل مس���جد كروسي التاريخي بسقفه غير املكتمل 
وأعمدته املستديرة املصنوعة من القرميد األحمر واحداً 
من أقدم مساجد تايالند، ويرجع تاريخه إلى أواخر القرن 
السادس عش���ر امليالدي، وميتاز بزخارفه وبديع صنعته، 
ومن الطري���ف أن البوذيني يتداولون أس���طورة تزعم أن 
ثمة لعنة متنع اكتمال عمارة هذا املس���جد الذي يَُعد من 
اآلثار اإلس���المية القليلة التي صمدت في وجه محاوالت 

احلكومة حملو الهوية اإلسالمية للجنوب.

فرضت الس���لطات على األطفال دراس���ة البوذية بش���كل كامل في مدارس���ها فلجؤوا إلى نظام »البون 
دوك« الذي حافظ على الهوية الدينية واحلضارية ملسلمي فطاني. 

يضم جنوب تاياند أكثر من 2180 مس���جدًا، وُيعدُّ مس���جد كروس���ي العريق ش���اهدًا حّيًا على معاناة 
املسلمني وجهادهم.
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مطالب عادلة:
يعتمد مس���لمو اجلنوب في حياتهم على صيد األس���ماك 
والتج���ارة البحري���ة وزراعة املط���اط حيث حال���ت األوضاع 
السياس���ية املتوترة لفترات طويلة دون انخراطهم في الوظائف 
احلكومية، ومعظم املش���اريع الكبيرة ميتلكها البوذيون وال ميثل 
املس���لمون إال العمالة الرخيصة فيها، ونتيج���ة لهذه األوضاع 
السيئة فقد تكونت باجلنوب حركات انفصالية قوية من أبرزها 
جبهة التحرير الوطني وجبهة املسلمني لتحرير فطاني واملنظمة 
املتحدة لتحرير فطاني، وبعضها ينادي باالس���تقالل التام عن 
تايالن���د، بعضها اآلخر ينادي باالنضمام إل���ى ماليزيا، وبعيداً 
ع���ن هذه احلركات االنفصالية فإن مطالب املس���لمني تتلخص 
في تعيني حاكم مس���لم على أقاليم اجلنوب املسلمة، وأن يكون 
80٪ م���ن موظفي احلكومة بفطاني مس���لمني، وأن تكون اللغة 
املاليوية هي لغة التعليم باملدارس واللغة الرسمية ألهل فطاني 
مع تطبيق الشريعة اإلس���المية، ولكن جتاهل السلطة املركزية 
في بانكوك لهذه املطالب يؤدي إلى موجات متالحقة من العنف 
واالحتجاج���ات، ومن أش���هرها حادثة تكب���اي التي وقعت في 
رمضان 1427 ه�، وراح ضحيتها 86 مس���لماً ماتوا اختناقاً أو 
برصاص اجليش التايالندي الذي استخدم العنف لقمع مظاهرة 
سلمية من أجل االحتجاج على اعتقال بعض الشباب املسلمني، 
وقبل تكباي ببضعة أشهر كان مسجد كروسي التاريخي مسرحاً 
حلادثة دموي���ة أخرى، عندما هاجمت مجموعة من الش���باب 
بعض مراكز الشرطة، ثم فرت إلى املسجد، فقامت قوات األمن 
باقتحامه لتقت���ل ما بني 32 و38 م���ن املعتصمني بداخله، وال 
تزال آثار الرصاص على اجلدران ش���اهدة على ما سمته جلنة 
التحقيق في احلادث بالق���وة املفرطة من ِقبل اجليش، وجاءت 
سياس���ة رئيس الوزراء الس���ابق » تاكسني ش���يناواترا » لتزيد 
األوضاع سوءاً، حيث استثمر الرجل أجواء احلرب ضد اإلرهاب 
فأعلن تطبيق قان���ون الطوارئ في الواليات اجلنوبية، ووضعها 
حتت إش���راف وزارة الداخلية بالكامل سنة 2005م، وحني قدم 
زعماء املسلمني في تايالند خطة للمصاحلة إلى وزير الداخلية 
تتضم���ن دعوة احلكوم���ة النتهاج حلول س���ليمة وعادلة ألزمة 
مس���لمي اجلنوب، تبدأ بعدم التوسع في املشروعات السياحية 
املرتبطة بالرذيلة وجتارة اجلنس وأندية الليل والتي تثير حفيظة 
املسلمني وغضبهم، وإنش���اء آلية مركزية لتقليل التوترات 

بني الدولة والس���كان احملليني، مع التزام احلكومة بالقصاص 
من مرتكبي جرائم العنف س���واء أكانوا من مسؤولي الدولة أم 
من املتمردين املشتبه بهم، كان الرّد قاسياً حيث قامت احلكومة 
بحمل���ة قم���ع جديدة حتت ش���عار ارتباط بع���ض اجلماعات 
اإلس���المية في اجلنوب بالتنظيمات اإلرهابية الدولية، ونتيجة 
لذلك تصاعدت أعمال العنف ما أدى إلى مصرع حوالي 3500 
فرد نصفهم من املس���لمني، وبعد اإلطاحة بشيناواترا اعتذرت 
احلكومة اجلديدة برئاس���ة س���ورايود ش���والنوت رسمياً عن 
ممارساتها بحق مسلمي تايالند، ولكن شيئاً لم يتغير على أرض 
الواق���ع، حيث أش���ار تقرير ملنظمة العف���و الدولية إلى أن ثمة 
تصاعداً في عمليات التعذيب مبراكز االعتقال والس���جون في 
اجلنوب، وهى أماكن ال يسمح ملنظمات حقوق اإلنسان بزيارتها. 
وعل���ى الرغم من إع���الن حكومة »آبهيس���يت فيجاجيفا« 
التي جاءت إلى احلكم في ديس���مبر 2008م عن نيتها حتسني 
أوضاع مس���لمي اجلنوب فإن ما ح���دث هو العكس متاماً، فتم 
جتديد العم���ل بقانون الطوارئ في اجلنوب، وارتفع عدد قوات 
اجليش والشرطة فيه إلى أكثر من 30 ألفاً بحجة فرض األمن 
واالس���تقرار على املنطقة بالقوة، وال يتوقع الكثيرون حتس���ناً 
جذري���اً في أحوال مس���لمي فطاني في عهد حكومة الس���يدة 
»ينغلوك شيناواترا« التي وصلت إلي سدة احلكم في أغسطس 
2011 م   ينغل���وك أول امرأة تت���رأس الوزارة في تايالند وهي 
أيضاً شقيقة رئيس الوزراء الس���ابق »تاكسني شيناواترا الذي 

أذاق املسلمني أشكاالً من القهر!!(..   
وقد أشار عبد الرشيد هامي نائب عميد أكادميية الدراسات 
اإلسالمية والعربية في جامعة ناراديواس راجنكرين التايالندية 
خالل ملتقى لرابطة خريج���ي األزهر بالقاهرة إلى ما يتعرض 
له مسلمو تايالند من تضييق وانتهاكات، وأملح إلى الدور الكبير 
الذي يقوم به اليهود في تأجيج الصراع وحتريض احلكومة على 
املس���لمني، مضيفاً: أن احلكومة تق���وم بفرض ضرائب فادحة 
على الفالحني واملزارعني باجلنوب لكسر شوكتهم وهو ما ينذر 
مبزي���د من التدهور ما لم تتدخل الدول اإلس���المية، وبالذات 
ماليزيا وإندونيس���يا بالتنس���يق مع منظمة املؤمتر اإلسالمي 
والهيئ���ات الدولية األخرى املهتمة بحقوق اإلنس���ان لتحس���ني 

األحوال االقتصادية واالجتماعية ملسلمي تايالند.
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مرصد األخبار

يهود أمريكا يؤيدون أوباما في االنتخابات القادمة
كش����ف املس����ح الذي أجراه املعهد العام لألبحاث الدينية أن 62٪ من الناخبني اليهود قالوا: إنهم يودون إعادة 
انتخاب أوباما مقابل 30٪ يفضلون فوز مرش����ح ينتمي إلى احلزب اجلمه����وري في االنتخابات املقرر إجراؤها في 

نوفمبر.
وأوضح االس����تطالع أن 51٪ من الناخبني اليهود يرون أن االقتصاد يحتل األولوية األولى في انتخابات 2012م، 
وقال 4٪: إن »إسرائيل« هي القضية األهم، في حني يقول 2٪: إن إيران التي يشتبه الغرب في أن برنامجها النووي 

ستار لصنع أسلحة نووية هي القضية األولى.
]جريدة األهرام 2012/4/4م[

الجزائر ترفض طلبًا أمريكيًا 
بمحاربة القاعدة من 

أراضيها
نقلت صحيفة »النهار اجلديد« اجلزائرية عن 
مصادر أمنية رفيعة املستوى قولها: إن اجلزائر 
رفضت طلباً أمريكياً مبس����اعدتها في القضاء 
على تنظيم القاعدة، وذلك من خالل الس����ماح 
ألجهزة أمنية القيام بإجراء مس����ح جوّي ألماكن 
تواجد األس����لحة والعبوات الناس����فة التي هي 

بحوزة التنظيم.
وجاء الرفض بعد مش����اورات كبيرة ملختلف 
ل  األجهزة األمنية؛ وأرجع بعضهم ذلك ألنَّه يشكِّ
خط����راً على األمن اجلزائري وميّس بالس����يادة 
الوطني����ة، حيث مين����ح الطلب احل����ق للخبراء 
األمريكي����ني وضع قواع����د وش����بكات ُمَراقبة 
وَمحّطات استقبال وتوجيه أنظمة املراقبة داخل 
األراض����ي اجلزائرية خاصة ف����ي األماكن التي 
يوجد بها جيوب لليوراني����وم مثل منطقة جبال 

تيريرين قرب احلدود مع النيجر.
]العربية 2012/2/21م[

أوروبيون يبحثون عن عمل في أفريقيا
توج���ه آالف العاطل���ني األوروبيني صوب أفريقي���ا وأميركا 
اجلنوبية بحثاً عن فرص عمل حيث مواطن الثراء املوعود، وذلك 

بحسب - صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي البريطانية -.
وقالت الصحيف���ة إن أنغوال الواقعة في جنوب غرب القارة 
األفريقية، باتت اليوم قبلة العاطلني عن العمل في أوروبا، وذلك 
بع���د أن وافقت القنصلية األنغولي���ة الكائنة في البرتغال على 

أكثر من 20 ألف طلب للهجرة في املتوسط سنوياً.
وفي إس���بانيا؛ هاجر نح���و 30 ألف إس���باني تقريباً إلى 
األرجنتني خالل الفترة من يوني���و 2009 إلى نوفمبر 2010م، 

وغادر 6400 إسباني إلى تشيلي و6800 إلى أورغواي.
وفي إيطاليا؛ دفعت املش���كالت االقتصادية نحو 600 ألف 
من أبنائها احلاصلني على تعليم عال إلى الس���فر خارج البالد 
خالل العقد املاضي، حيث توجه معظمهم إلى أميركا الشمالية 

واجلنوبية.
وف���ي املقابل في الهن���د؛ فقد ع���اد آالف املغتربني الهنود 
املقيمني في أوروبا إلى بالدهم، ويرجع ذلك إلى النمو السريع 
القتصاد الهن���د. ويتوقع البعض أن يعود نحو 300 ألف هندي 

يعملون في اخلارج إلى بلدهم بحلول عام 2015.
]صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي البريطانية 2012/3/18م[

)�( نرحب مبقترحاتكم البنَّاءة في باب مرصد األحداث على بريد الكاتب.
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الصبغة الدينية في االنتخابات األمريكية 
أشارت صحيفة أميركية إلى ما وصفته ببروز العامل الديني بشكل غير مسبوق في احلمالت الدعائية النتخابات الرئاسة 
في الواليات املتحدة لعام 2012م، وقالت: إن ثمة جتاذبات بني التيارات املختلفة بشأن ما قد يرمز إلى الدين في االنتخابات.
وأضافت الصحيفة أن الدميقراطيني كاجلمهوريني أضفوا صبغة دينية على حمالتهم االنتخابية، مش���يرة إلى أن أوباما 

اقتبس آية من إجنيل لوقا تتعلق بضرورة اإلنفاق من رزق الله الذي أعطاه لعباده.
ويشير خبراء إلى أن االنتخابات الرئاسية األميركية شهدت ظاهرة لم حتدث من قبل، وتتمثل في بروز الصبغة الدينية فيها.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوكالهوما مبدينة نورمان األميركية ألني هيرتزك: إن التيارات الدينية باتت أكثر 
انتشاراً وتأثيراً من أي وقت مضى في تشكيل النقاش العام بني الناس.             ]عن صحيفة كريستيان ساينس مونيتور 2012/4/2م[

عامة تعجب

معلمة شيعية تجبر طفاًل على تقبيل قدميها ألن اسمه »عمر خطاب«!!
نشرت وكالة أنباء الشرق األوسط أن وزير التربية والتعليم البحريني أمر بفتح حتقيق عاجل في واقعة إجبار معلمة شيعية 

لطفل »4 سنوات« على تقبيل قدميها ملدة 5 أشهر متواصلة، وذلك فقط ألن اسمه »عمر خطاب«.
وأشار الوزير إلى أن اإلدارة عاقبت املعلمة بخصم خمسة أيام من راتبها، مؤكداً أن الهجمة الطائفية غريبة على أهل البحرين.
ويش���ار إلى أنه مت اكتشاف األمر بعد خمسة أشهر متواصلة من تقبيل قدم املدرسة؛ وذلك عندما ذهب الطفل عمر إلى 

أمه، وقال لها إني أحبك وطبع قبلة على قدميها؛ واستفسرت منه ملاذا تفعل ذلك؟، فقال »هذا ما أفعله مع معلمتي«. 
]شبكة سني نيوز اإلخبارية 2012/3/28م[

الغاز إلسرائيل بين تركيا 
ومصر!!

ف���ي الوقت ال���ذي تقوم مص���ر بتصدير الغاز 
الطبيعي -املس���تخرج من أراضيها- إلى إسرائيل؛ 
صرح وزي���ر الطاقة واملوارد الطبيعية التركي »تانر 
يل���دز« بأنه وب���دون اعتذار؛ ال ميك���ن مرور الغاز 
اإلس���رائيلي عبر تركيا، وذل���ك بعد أن ربط خطة 
عملية نقل الغاز الطبيعي املستخرج من ِقَبل الشطر 
اجلنوبي من »قبرص وإسرائيل« من منطقة البحر 
املتوسط إلى أوروبا عبر تركيا باالعتذار السياسي 

من جانب إسرائيل.
]واشنطن بوست األمريكية 2012/3/4م[

مطالبة باكستانية ألمريكا 
باالعتذار!

بعد مرور ما يقرب من خمس���ة أشهر كاملة؛ تذكر البرملان 
الباكس���تاني أن يطالب الواليات املتحدة باالعتذار عن الغارة 
التي شنتها طائرات ومروحيات أمريكية قادمة من أفغانستان 
في 26 نوفمبر 2011م وأسفرت عن مقتل 24 جندياً باكستانياً 

في معسكرهم قرب احلدود بني البلدين.
وقد افتتح البرملان الباكس���تاني نقاشاً من شأنه أن ينتهي 
باملصادقة على قرار يس���تند إلى توصيات جلنة نواب وصفت 
الغارة األمريكية بأّنها »انتهاك فاضح لسيادة باكستان ووحدة 
أراضيها« وهي إدانة تس���تعيد العبارات ذاتها التي استعملتها 

احلكومة منذ وقت طويل.           ]صحيفة اخلليج 2012/3/21م[
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القوى النووية في العالم ]الرسمية، وغير الرسمية[
انطلق س���باق التس���لح النووي في العالم منذ احلرب العاملية الثانية، حتى بلغ ذروته ليهدد العالم وأمنه؛ فارتفعت أصوات للحد منه، ووقعت معاهدات واتفاقات 

من أجل ذلك، وفيما يلي ذكر ألهم القوى النووية العاملية الرسمية وغيرها ومخزوناتها من السالح النووي:
أواًل: القوى النووية الرمسية:

الواليات املتحدة: استخدمت الواليات املتحدة األسلحة النووية في كل من هيروشيما ونكازاكي اليابانيتني في أغسطس 1945م عند نهاية احلرب العاملية الثانية، 
لتصبح البلد الوحيد الذي استخدم سالحاً نووياً على اإلطالق.

ومبوجب معاهدة جديدة حتل محل معاهدة خفض األسلحة اإلستراتيجية  ستارت( من املقرر أن تخفض الواليات املتحدة وروسيا عدد الرؤوس النووية املنتشرة 
إلى 1550، بواقع 30٪ أقل من احلد األقصى الذي كان مفروضا في 2002م مبوجب معاهدة موسكو التي التزم بها اجلانبان.

روسيا: بدأ البرنامج النووي السوفييتي خالل احلرب العاملية الثانية، وبلغ أوجه في جتربة للقنبلة الذرية عام 1949م، وبحلول أكتوبر 2010م كان قد مت خفض 
الترسانة النووية اإلستراتيجية لروسيا إلى نحو 2660 رأساً حربياً.

وورثت روسيا مجمعاً هائاًل إلنتاج األسلحة النووية ومخزونات كبيرة من املواد االنشطارية املستخدمة في صنع األسلحة، وتقدر مبادرة اخلطر النووي أن روسيا 
لديها حالياً نحو 770 طناً مترياً من اليورانيوم العالي التخصيب املستخدم في صنع األسلحة، ونحو 128 طناً مترياً من البلوتونيوم الذي له استخدامات عسكرية.

فرنس���ا: فجرت فرنس���ا أولى قنابلها النووية في فبراير1960م، ونفذت آخر جتاربها النووية في يناير 1996م، وهي جتارب أجريت في مواقع مبنطقة الصحراء 
الكبرى اجلزائرية، وفي جزر مرجانية باحمليط الهادئ.

بريطانيا: يتكون املخزون النووي البريطاني احلالي من أقل من 180 رأس���اً إس���تراتيجياً ميكن نش���رها على منت أربع غواصات تعمل بالطاقة النووية ومزودة 
بصواريخ باليستية من طراز فاجنارد.

الص���ني: ب���دأ البرنامج النووي الصيني عام 1955م، ومنذ ذلك احلني أجرت بكني 45 جتربة نووية، مبا في ذلك جتارب على األس���لحة النووية احلرارية وقنبلة 
نيوترونية.

وتتكتم الصني على املعلومات اخلاصة بترسانتها النووية، لكن وزارة الدفاع األميركية تقول إن الصني لديها ما بني 130 و195 صاروخاً باليستياً له قدرات نووية.
ثانيًا: دول أخرى معروف امتاكها ألسلحة نووية:

كوريا الشمالية: وعدت كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي عام 2005م، لكنها تراجعت الحقاً عن االتفاق وأجرت جتارب نووية في أكتوبر 2006م، ومايو 2009م.
وقد بدأت احملادثات السداسية بني كوريا الشمالية وكوريا اجلنوبية واليابان والصني وروسيا والواليات املتحدة عام 2003م لنزع السالح النووي من شبه اجلزيرة 

الكورية، وجرى تعليق احملادثات في أبريل 2009م بعد أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً.
الهند: عكفت الهند على برنامج نووي عام 1968م وبلغ أوجه في مايو 1974م عندما قامت بتفجير “نووي س���لمي”، وبعد خمس جتارب نووية في مايو 1998م، 

أعلنت الهند رسمياً نفسها دولة متلك سالحاً نووياً.
وحتى 2010م، كانت الهند قد أنتجت ما بني 60 و80 سالحاً نووياً، منها أكثر من 50 سالحاً يعمل، وذكرت تقديرات في 2010م أن مخزون الهند من اليورانيوم 

العالي التخصيب ما بني 0.2 و0.5 طن، ومخزونها من البلوتونيوم بدرجة نقاء تستخدم في صنع األسلحة ما بني 0.3 و0.7 طن.
باكستان: في منتصف السبعينيات من القرن املاضي سلكت باكستان مسار تخصيب اليورانيوم حتى تكون لها مقدرة على إنتاج أسلحة نووية مبوجب توجيهات من 
العالم النووي عبد القدير خان، وبحلول منتصف الثمانينيات كانت لدى باكس���تان منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم، وأجرت باكستان جتارب نووية في مايو 1998م، 

وأعلنت عقب الهند أنها دولة متلك سالحاً نووياً.
وتظهر تقديرات من اللجنة الدولية للمواد االنش���طارية في 2011م أن باكس���تان أصبح لها مخزون من نحو 2.75 طن من اليورانيوم العالي التخصيب، وقدرت 

املخابرات األميركية في 2011م أن عدد األسلحة املنتشرة ما بني 90 و110.
ثالثًا: دول أخرى هلا أنشطة نووية غري معلنة:

إس���رائيل: معروف أن إس���رائيل متلك ترس���انة نووية ال بأس بها، لكنها ال تؤكد وال تنفي هذا مبوجب سياسة “الغموض اإلستراتيجي” لردع أعدائها في منطقة 
الشرق األوسط.

وإسرائيل -شأنها شأن الهند وباكستان وكوريا الشمالية- ليست موقعة على معاهدة حظر االنتشار النووي، لكنها على خالف الدول األخرى لم تعلن قط تنفيذ 
جتارب نووية.

ولدى إس���رائيل مفاعالن نوويان هما: دميونة في صحراء النقب، ويفترض أنها أنتجت فيه ترس���انتها النووية، ومفاع���ل أبحاث يخضع لتفتيش الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية قرب تل أبيب.

واس���تناداً إلى تقديرات للقدرة على إنتاج البلوتونيوم في دميونة، يعتقد أن إس���رائيل أنتجت -حتى الثمانينيات فقط- ما يكفي من املواد االنشطارية ملا بني 100 
و300 رأس نووي.

إي���ران: إيران طرف موقع على معاهدة حظر االنتش���ار النووي منذ ع���ام 1970م، ولم يعلن عنها باعتبارها دولة متلك س���الحاً نووياً، ولديها برنامج لتخصيب 
اليورانيوم تقول إن الغرض منه هو إنتاج الطاقة السلمية.

وتخضع إيران لعقوبات من مجلس األمن التابع لألمم املتحدة لتعليق تخصيب اليورانيوم، وكش���ف تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2011م معلومات 
تشير إلى أنشطة أبحاث في إيران حول احلصول على التكنولوجيا الالزمة جلمع أسلحة نووية.

]cnn – bbc -بتصرف من: رويترز – اجلزيرة[ 
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مرصد األرقام

أعلن���ت منظمة إس���رائيلية تعنى بالدف���اع عن حقوق 
اإلنس���ان أن ع���دد املدنيني الفلس���طينيني الذي���ن قتلوا 
برصاص اجليش اإلسرائيلي شهد زيادة كبيرة عام 2011م، 
فف���ي  العام املاضي، قتلت قوات األمن اإلس���رائيلية 115 
فلس���طينياً، وكان معظمهم  105( من قطاع غزة بينهم 37 

مدنياً؛ طبقاً ملا جاء في التقرير السنوي ملنظمة بتساليم.
وفي عام 2010م، قتل ثمانون فلس���طينياً بينهم 68 من 
قط���اع غزة، وفق املنظمة التي حتدثت عن مقتل 18 مدنياً 

من القطاع.
]اجلزيرة عن الفرنسية 2012/3/21م[

ق���ال مدير الوكالة اليهودية املعني���ة بهجرة اليهود إلى 
إسرائيل، ناتان شارانسكي؛ إن الوكالة تواجه حتدياً كبيراً 
في اس���تمالة اليهود للهجرة إلى إسرائيل، في وقت يعيش 

فيه أغلب اليهود في املجتمعات احلرة.
وأشارت صحيفة واشنطن تاميز إلى أن ماليني اليهود 
فروا من أوروبا والعالم العربي بعد إعالن قيام إس���رائيل 
ع���ام 1948م، وقالت إن نحو مليون يه���ودي هاجروا إلى 

إسرائيل خالل تسعينيات القرن املاضي.
غير أن تل���ك األرقام تراجعت إل���ى 70٪ خالل العقد 
التالي، وذلك بسبب تضاؤل عدد اليهود الذين يعيشون في 
املجتمعات املهددة، حيث هاجر العام املاضي إلى إسرائيل 

17500، وهو ما يعدُّ األقل عدداً في تاريخ البالد.
]واشنطن تاميز2012/3/9م[

نقلت صحيفة واشنطن األمريكية؛ عن معهد الدراسات 
الدولي���ة ف���ي تقرير له���ا، أن 72 ٪ من أس���لحة اجليش 
النظامي السوري يتم استيرادها من روسيا، على الرغم من 
حظر الواليات املتح���دة األمريكية والدول األوروبية جتارة 
األسلحة أو تزويد النظام السوري الستخدامها ضد شعبه. 
وبهذا فإن مستوردات سورية من األسلحة الروسية في 
األعوام اخلم���س 2007م -2011م ترتفع مبعدالت تتجاوز 

ست أضعاف مستورداتها في األعوام اخلمس السابقة.
]صحيفة واشنطن بوست األمريكية 2012/3/19م[

أظهر اس���تطالع للرأي أجرته شبكة »أيه بي سي نيوز« 
وصحيفة »واش���نطن بوست« أنَّ 60٪ من األمريكيني يرون 
أنَّ احلرب في أفغانستان ال تستحق اخلسائر التي تتسّبب 
بها فيما تؤيد نس���بة مماثلة تقريباً انسحاباً مبكراً للقوات 

األمريكية من هذا البلد.
ووفقاً لالس���تطالع ف���إنَّ عدد املش���ككني في جدوى 
احلرب هو عملياً ضعف بنسبة ال�35٪ من الذين يعدون أنَّ 
املجهود العسكري املبذول منذ عشر سنوات يبرر النفقات 

واخلسائر البشرية.
وأيَّد 54٪ انس���حاب القوات األمريكية من أفغانستان، 
حت���ى لو ل���م يكن اجلي���ش األفغان���ي مهيئاً بع���ُد لتولِّي 
املس���ؤوليات األمني���ة. ويؤي���د ه���ذا املوق���ف 60٪ من 
الدميقراطيني واملستقلني و40٪ من اجلمهوريني، فيما يَرى 
30٪ من األمريكيني أنَّ معظم األفغان يؤيدون اإلستراتيجية 

األمريكية احلالية في بالدهم.
]تليفزيون فرنسا24، 2012/3/12م[

تشير اإلحصائيات إلى أن الشرق األوسط يحتوي على 
41٪ من احتياطيات الغاز املتوقعة وتبلغ 2585 تريليون قدم 
مكعب.. في حني يقدر حجم احتياطي الغاز الطبيعي املؤكد 

في العالم بنحو 187.1 تريليون متر مكعب.
كما يشير تقرير لهيئة املسح اجليولوجي األمريكية إلى 
أن منطقة احلوض الشرقي للمتوسط -واملمتدة من حدود 
غزة جنوباً إلى س���واحل تركيا ش���ماالً- حتتوي على 233 
تريلي���ون قدم مكعب من الغاز في احلقول املنتش���رة على 
س���واحل إسرائيل ولبنان وغزة وشمال مصر وجنوب تركيا 

وحول جزيرة قبرص.
وعلى صعيد اإلنتاج، فيبلغ حجم اإلنتاج العاملي من الغاز 
الطبيعي 3.19 تريليون متر مكعب عام 2010م، مس���جاًل 
زيادة قدرها 7.3٪ من مس���تويات ع���ام 2009م، وتزايد 
اإلنتاج بنس���بة 44٪ خالل الفترة ب���ني 1990م �  2010م، 
ويغطي الغاز في الوقت الراهن 23٪ من اس���تهالك العالم 

من الطاقة.                         ]مواقع 2012/3م[
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األقليات اإلسامية

املوقع: 
هندوراس إحدى دول أمريكا الوس����طى، يحدها من الشمال 
البحر الكاريبي، ومن الغرب جواتيماال والسلفادور، وجبهة ضيقة 
على احمليط الهادي، وجنوباً جمهورية نيكاراجوا احتلتها إسبانيا 
سنة 1502م ومكث االحتالل اإلسباني فيها حتى سنة 1838م 
ثم حصلت على استقاللها، وعاصمة البالد »تيجوسي جاليا«  أهم 

مدنها سان بدرو مدنها »البروجرسو«. 
السكان: 

عدد السكان 8 مليون نسمة أغلبهم من عناصر  املستيزو« وهم 
خلي����ط من البيض والهنود وإلى جانبه����م عناصر زجنية أفريقية 
جاء بهم املستعمر اإلس����باني كرقيق للعمل في زراعة املوز. ولغة 
البلد هي اإلسبانية، والزراعة احلرفة األساسية للسكان البالد،، 
وتشتهر هندوراس بزراعة النب، وإنتاج املعادن الثمينة، وهذا كان 

سبب استعمار إسبانيا لها لتعدين الذهب والفضة، 
التركيبة السكانية:

 املس����تيزو  90 ٪(   -  الهنود احلمر  7 ٪(  - الزنوج  ٪2(  
- البيض  1 ٪(.

األديان:
 رومان كاثوليك  97 ٪(  - بروتستانت  5 و 2 ٪( – مسلمون 

وأديان اخرى  5 و٪0(.
تاريخ اإلسام واملسلمني: 

قام الرجل األبي����ض الغربي بأضخم جرمي����ة إبادة جماعية 
حتلل منها الضمير العاملي، وسكت عنها املؤرخ األوروبي، ومسحها 
متاماً من ذاكرة التاريخ، وكأنه����ا لم تقع؛ حتى إنه اليوجد مرجع 
غربي حاول أن يفس����ر لغ����ز اختفاء »البحارة العرب املس����لمني« 
الذي����ن أجبرتهم محاكم التفتيش بالرحي����ل مع »كولومبس« الذي 
تخلص منهم بقتله����م وإبادتهم إبادة جماعي����ة وهم في طريقهم 
نحو هندوراس وهايتي وكوب����ا، وقدم البعض منهم طعاماً لكالب 
احلراس����ة الت����ي اصطحبها معه من إس����بانيا؛ ولكيال يتس����نى 
للمورس����كيني العائدين أن يخبروا إخوتهم في إسبانيا عن العالم 

اجلديد، ويكونوا دلياًل لهم للهروب من محاكم التفتيش.
توجد بهندوراس حالياً أقلية مسلمة معاصرة.. استطاعت ان 
تنشر اإلسالم بني سكان هندوراس.. حتى بلغ عدد املسلمني أكثر 
من ثالثة آالف نسمة.. وهذا العدد على الرغم من قلته الواضحة 
إاّل أنه يُعدُّ اجنازاً إيجابياً حيث كانت أعداد املس����لمني هناك منذ 
عشر سنوات ال تزيد عن مئة مسلم فقط من الذين هاجروا إليها 

من الدول العربية.

واقع املسلمني ومشكاهتم: 
بدأ تنظيم املجتمع اإلسالمي في هندوراس منذ عدة سنوات.. 
بإنش����اء جمعية هندوراس اإلسالمية التى أعدت مشروعاً إلنشاء 
أول مركز إس����المي في العاصمة »جتيو س����جاليا« يضم مسجداً 
جامعاً ومدرسة إس����المية وقاعات للندوات واحملاضرات ومكتبة 
إس����المية.. كما أسس����ت اجلمعية صندوقاً للوقف اإلس����المي؛ 
لإلنفاق من عائده على املش����روعات اإلس����المية وفي مقدمتها 
مشروع إنشاء املركز اإلسالمي في العاصمة.. وقد أشارت بعض 
التقارير اإلس����المية.. أن املس����لمني في هندوراس يحتاجون إلى 

دعم مالى إلنشاء مؤسساتهم اإلسالمية.
ويوجد في هندوراس ثالثة نوادي إسالمية مؤجرةة حتى تتمكن 
األقلية املسلمة من أداء شعائر دينها بصورة جماعية.. وتوجد هذه 
الن����وادي في العاصمة وبعض املدن األخرى.. وقد بدأت اجلمعية 
اإلسالمية في هندوراس إجراء اتصاالت مع املؤسسات اإلسالمية 
في جواتيماال والس����لفادور ونيكاراجوا.. لتنسيق العمل اإلسالمي 
في هذه املنطقة من العالم.. وإنش����اء أول مجلس إسالمي أعلى 

في أمريكا الوسطى.
وم���ن أهم اإلجنازات التى حققها املس���لمون ف���ي هندوراس.. 
حصولهم على موافقة السلطات مبنح املسلمني كل يوم جمعة اجازة 
من أعمالهم لتأدية صالة اجلمعة.. وإنشاء مدرسة إسالمية لتحفيظ 
الق���رآن الكرمي، ويق���وم بالتدريس في هذه املدرس���ة والتي توجد 
بالعاصمة بعض املتطوعني من أبناء األقلية املسلمة في هندوراس. 

وتقوم جمعية هندوراس اإلس����المية ب����دور مهم في التعريف 
باإلسالم ونش����ر هدايات الدين اإلسالمي احلنيف.. والعمل على 
جذب األفارقة العتناق اإلسالم باعتبار أن أجدادهم من املسلمني 
الذين أجبروا على التخلى عن عقيدتهم.. كما تسعى اجلمعية إلى 
نشر الوثائق اإلس����المية التى عثر عليها هناك مؤخراً وترجمتها 

إلى اللغتني األسبانية واإلجنليزية.
إن املس����لمني في هندوراس متعطش����ون للنه����ل من املعارف 
اإلس����المية الصحيحة.. وفي حاجة إلى الدعم من املؤسس����ات 
اإلسالمية العاملية حتى يتمكنوا من إبراز هويتهم العقائدية وإقامة 

املساجد واملدارس اإلسالمية.  
املراجع واملصادر: 

• موقع هدي اإلسالم.
.Fact book •

• موقع اإلسالم في كل مكان.

األقلية اإلسالمية في هندوراس
ال��س��ي��د حم���م���ود  أمح����د  د. 
mr.ah54@hotmail.com
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ِلُس في مخدعها املتهالك، تنظر إلى زواياه بعني احلسرة،  جَتْ
بع���د أن ُقل���َب بفعل فاعل رأس���ًا على عقب، وس���ؤال خاطف راودها 
لبض���ع أجزاٍء من الثاني���ة؛ وهي تتلمس قطعة قم���اش ملقاة إلى 
ج���وار الس���رير، كان���ت فيما مض���ى قميصًا، قب���ل أن مُت���زق، ألهذه 
الدرج���ة م���ن الغب���اء ه���م؟ أيظن���ون أنه���م يحرقون أجم���ل نبض 

ألرواحنا بتمزيقهم ملا تبقى لنا من آثارها؟! 
ُتشيح عينها الدامعة وحتاول أالَّ تستنشق ما علق بالقميص 
من ذكرى رائحة، تتأمل رمش���ي طفل ممدد إلى جانبها، يحتضن 
عالق���ة مفاتي���ح، حاملًا أن يحظ���ى صباح الغد باخل���روج مع والده 
ويأم���ل قي���اده للس���يارة، وأن يع���ود ببع���ض احلل���وى، ب���ني الفين���ة 
واألخ���رى ينش���ج الطف���ل، لق���د بك���ى كثي���رًا.. وال زالت علي���ه آثار 

الضرب ظاهرة.. كان يومًا قاسيًا بحق طفولته. 
لنسمات النوم قانونها اخلاص، يجفو فيه عيون املقهور والَفِرح 
على حدِّ سواء، على الرغم من حاجة االثنني إليه، تطول الساعات 
ومتتد حتى ُيخيل لروٍح جافاها النوم أنها قد أمضت عامًا أو يزيد 
في انتظار ش����عاعات نهار عّله����ا حتمل الفرج، وهي في احلقيقة لم 
تق����ِض من الليل إال س����اعة واح����دة، أصوات رصاص، ب����كاء، وقرقعة 
أمعاء اشتاقت لرغيف خبز يابس حاف، لتسد صياح معدة خاوية، 

خوٌف وانتظار لغيبة قد تطول، وقد تنتهي بعدم الوصول. 
م���ا زالت تتأمل طفله���ا املمدد، تخاطب براءت���ه، تتلمس ثغرًا 
ُمزهرًا ال ُيتقن س���وى نداء أبيه وأمه، وطلب احلليب الذي ما عاد 
يجي���ب إلي���ه ن���داًء.. ما الذي تري���ده األيام منا يا ول���دي؟ أو دعني 
أق���ول: م���ا الذي يريده منا من حرقوا زه���رة أيامنا وتركوها خاوية 
على عروشها، وسرقوا منا سعادة حلظات وتركوا لنا مرارة ذكريات! 
هل يا ُترى س���تتذكر ما س���جلته عيناك اليوم من إجرام بحق 

طفولتك عندما تكبر؟ ال أمتنى ذلك..  

أصب���ح صوت رصاص القناص موس���يقى في حينا، وس���قوط 
الش���هداء واجلرحى أمر طبيعي جدًا، واالختطاف نزهة الش���باب 
القس���رية هنا، يذهبون ومن الطبيع���ي جدًا أالَّ يعودوا مرة أخرى، 
رائحة املوت، قدحة بارود، جرح متعفن، هذه الروائح السائدة هنا. 
ب���دون س���ابق إن���ذار، ُفتح الب���اب.. لقد عادوا.. ل���م يكتفوا مبا 
أخ���ذوه.. مل���اذا كل هذا العت���اد الذي تدجج به ه���ؤالء؟ لعل طفلي 
يحم���ل خنجرًا أو بقاي���ا رصاصة قد يكون وجده���ا وهو يلعب في 

نواحي الدار.. 
عش���رات األق���دام تقت���رب منها، اس���تيقظ الطف���ل فزعًا على 
صرخات ال يفهم منها س���وى الش���تائم، يكفي ما فعلتموه بنا قبل 
قلي���ل، ماذا تريدون منا؛ أي���ن أخذمت زوجي؟ قبضة غليظة مزقت 
ته���ا نحو املدخل أو ق���ل نحو املجهول،  بع���ض خصل ش���عرها.. جرَّ
ن���داء األموم���ة دوى ف���ي املكان وهي تتوس���ل لهم أن يس���محوا لها 
بتأمني طفلها.. صرخات الطفل متتزج بالرجاء، كأنهم يعيش���ون 
ف���ي صحراء قاحلة، ُهنا يفر امل���رء من أخيه، واجلار من جاره، وال 
يج���رؤ أح���د على أن ينظ���ر من طرف س���تارة النافذة ليرى س���بب 
مص���در ه���ذه االس���تغاثات، أو ق���د يكون س���ببها قد أصب���ح بدهيًا 
جدًا.. يبدو أن صوت الطفل أزعج أحدهم، رفع إصبع كفه وثناه.. 
ليأت���ي اآلخر مس���رعًا.. يبحث حوله.. يج���رُّ بقايا القميص، 
يكم���م به���ا ف���اه الطف���ل املفج���وع، يش���د العق���د كم���ا يش���د وث���اق 
املعتقلني، ليقف بعدها إلى جوار مصدر الصوت الذي بات يخفت 
ش���يئًا فش���يئًا ليشرب س���يجاره، على وقع صوت أم ثكلى ترجوه أن 
مين���ح طفله���ا احلي���اة، يبتس���م.. وكأنه يتاب���ع مش���هدًا كوميديًا.. 
هي���ا بنا.. يذهبون بها نح���و ظلمة املجهول.. أين زوجي؟ هل مات 
طفلي؟ إلى أين يذهبون بي.. ما تعرفه فقط هي أنها تعيش في.. 

حي )بابا عمرو(. 

م���ؤم���ن���ة م�����ع�����ايل)*(
M 2 m e n a h @ h o t m a i l . c o m

 *( كاتبة صحفية .

 بقايا امرأة 
تعيش هناك

] قصة قصيرة [
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زعمت أوساط عسكرية صهيونية أنه على الرغم من إعالن 
حركة حماس العلني عن التزامه���ا باحملافظة على الهدوء إزاء 
»إس���رائيل«، إال أنها تواصل تفعيل عملياته���ا بقنوات مختلفة، 
وأنها تفّضل العمل حالياً بصورة منخفضة، لعدم إغضاب مصر، 
كما أن جولة املواجهة األخيرة مع اجلهاد اإلس���المي، تزيد من 

فرصة انضمام حماس في املرة التالية إلطالق الصواريخ.
ولئ���ن جتّنبت حماس التدّخل املباش���ر خالل دورات النزاع 
األخيرة، لكنها عملت بأساليب متنّوعة دون ترك بصمات أصابع 
واضحة، من خ���الل مواصلة املبادرة لتنفي���ذ عمليات، وتورط 
عناصرها في الفترة األخيرة بإطالق صواريخ مضادة للدبابات 
وقذائف هاون على قوات اجليش واملس���توطنات املتواجدة على 
ح���دود القطاع، فيما تدير كتائب القس���ام عدة فصائل صغيرة 

جداً، حتصل منها على أموال وتوجيهات للعمليات.
وهو ما يعني أن حماس لم تتخل عن طريق العمليات املسلحة 
ضد »إسرائيل«، لكنها تدرك أن هذه اللغة لم تعد مقبولة حالياً 
في الساحة الدولية، وال تنسجم مع روح العصر، وهي ال ترغب 
مبنح »إسرائيل« سبباً لدخول القطاع مرة أخرى، ومع ذلك فإن 
املواجهة األخيرة تقّيد حرية مناورتها، وجتبرها على العمل في 

اجلولة القادمة، إذا اندلعت.
ومن املفت���رض أن تطلق حماس مجموع���ة ثقيلة جداً من 
الصواريخ في املرة القادمة إلثبات قدراتها، على الرغم من أنها 
تدرك جيداً أن قرار إط���الق صواريخ »فجر« على تل أبيب قد 

يكلّفها اقتحاماً عسكرياً جديداً للقطاع.

] عين على العدو [

ع����ام����ر)*( أب�����و  ع����دن����ان  د. 
adnanaa74@hotmail.com

اجليش الصهيوني 
ُيعدُّ العدة ملواجهة 

قادمة في قطاع غزة

  *( كاتب فلسطيني.

العمليات املسلحة

لت احلكومة احلالية عدم  لكن محافل أمنية واستخبارية حمَّ
القدرة على معاجلة التوتر األمني في مناطق اجلنوب، وما أسمته 
القرار البائس باالمتناع عن إس���قاط سلطة حماس، على الرغم 
من أن الظروف على الصعيد الدولي مثالية، لكن ما أس���فر عن 
ذلك هو اإلثقال على عملية عس���كرية موجهة إلى مملكة العنف 
في غزة؛ ألنها قد تفضي لتورط مسلح مع مصر، وتصرف االنتباه 
عما يجري في سورية، ومكافحة إيران، مما سيضطر »اسرائيل« 
في الظروف الراهنة الس���تيعاب عمليات مس���لحة، ويكون ردها 

معتدالً، دون أن يحقق ردعاً عن استمرار العمليات.
وهو ما قد يشير إلى أن الثنائي »نتنياهو وباراك« قد سلما 
بهذا الوضع، وعلى األكثر يرد س���الح اجلو بني الفينة واألخرى 
بقص���ف ال معنى له، وال يؤثر في أحد لهدف ذي أهمية ثانوية، 
مؤكدة ان »إسرائيل« لم تخرج من اجلولة األخيرة، ويدها العليا؛ 
ألنها ب���دأت بعملية اغتيال مركز نفذتها ملن���ع عملية تفجيرية 
مخطط لها، وه���ذه املرة كان نظام القبة احلديدية مس���تعداً 
للرد على من أطلقوا مئ���ات القذائف الصاروخية، لكنها أثبتت 

محدوديتها، وعجز »اسرائيل« املتواصل.
وإذا اس���تطاعت القبة احلديدية ان متن���ح اجلبهة الداخلية 
حماية خالل عملية عسكرية يجب ان تكون قصيرة إلسقاط نظام 
حماس في غزة، وهي عملية يجعلها الوضع الدولي احلالي إشكالية 
جداً؛ لكنها ال تستطيع ان متنع حرب استنزاف، أو تشويش مطلق 
على احلياة في املنطقة املعرضة للقصف، كما ال تس���تطيع القبة 
احلديدي���ة وقف طوفان الصواري���خ، وال يجدر أن نخمن ما الذي 
س���ينفد قبل: مجموع الصواريخ الرخيصة التي ميلكها املسلحون 
في غزة، أم الصواريخ الباهظة الثمن جداً املخصصة العتراضها؟
كما أن اخلسائر التي أصابت املسلحني في اجلولة األخيرة 
لم تردعهم، وميكن ان يكونوا مستعدين بحسب حساباتهم لدفع 
هذا الثمن بإصابة احلياة في مناطق واسعة من الدولة بالشلل، 
وقد برهنوا أن���ه على الرغم من القبة احلديدية س���يكون من 
الواجب عليها أن تدفع ثمناً باهظاً عن كل عملية اغتيال مركز، 
مما جعل »إسرائيل« تبدو في حالة »انكماش« وفي نقطة حرجة.
وعلى الرغم من أنها أعلنت غير مرة أنه يجب على حماس، 
أن تضمن الهدوء، فإذا لم تفعل، س���تصاب هي وسلطتها، لكنها 
ال ت���زال تتحدث بهذه اللغة، وتخلت ع���ن موقفها بالفعل، فيما 
حماس التي تتمكن من إطالق الصواريخ على إس���رائيل فضاًل 

عن أنها ال تصاب، أخذت تصبح بالتدريج اجلهة املعتدلة.
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في ذات الوقت، زعمت مصادر مطلعة في قيادة اجليش أن 
حماس حتاول جر اجليش للدخ���ول إلى قطاع غزة، ألنها تعلم 
أنه ال ميلك أي قدرات عس���كرية متيزه عن مقاتليها في القتال 
البري، زاعمة أن تكتيكات احلركة في الفترة احلالية هي إطالق 
الصواري���خ، حملاولة ج���ر اجليش لدخول غ���زة، بحيث تكبدنا 
خسائر غالية جداً على األرض، ألنه عندما يقتحم جندي يحمل 
س���الحاً من نوع »إم16« مبنى ما، ويجد أمامه أحد املس���لحني 
يحمل س���الحاً من نوع »كالشينكوف«، فهما بالتأكيد متساويان 
ف���ي قدراتهما، وبالتالي فإن املي���زة املتوفرة جلنود اجليش في 

األجواء غير متوفرة على األرض.
كما أن حماس تريد جرنا إلى امليدان، ألن اجليش ال ميلك 
أي ميزة متيزه على األرض، مما س���يوقع عدد كبيراً من القتلى 
في صفوف اجلنود، وسيتساءل حينها اجلمهور عن سبب القتلى 
الكبير في صفوفنا، وبالتالي س���يكونون ق���د جنحوا في خلق 

عنصر توازن في الرعب. 
لكن احمللل السياسي البارز »عوفر شيلح« يزعم أن احلرب 
ضد املنظمات الفلس���طينية شكلت جناحاً عس���كرياً، »اذا ما 
تعاطينا معها بالتوازن الس���ليم«، وتدل على قدرة اجليش على 
التغير والتنظيم والتعلم، وتصديه ملا قال إنها مسائل تكنوقراطية 
تكتيكية للعملية العس���كرية في املناطق املدنية املكتظة ملخيمات 
الالجئني، ووحداته امليدانية جتيد عملها بشكل عام على الفور، 
وابتكار أس���اليب كاقتحام احليطان من بيت الى بيت، مما أتاح 
عبوراً آمناً نس���بياً ضد نار القناصة والعملي���ات االنتح���ارية، 
أو اس���تخدام فريق املفاوضات لدى هيئ���ة األركان املخصص 
باألصل للمس���اومة على الرهائن، لتفكيك أوضاع متترس دون 

حاجة لنار كثيفة.

ولي���س بالض���رورة أن تقض���ي أي عملية عس���كرية على 
العمليات املس���لحة الفلس���طينية دفعة واحدة، لكن بالضرورة 
هناك ميل هبوط واضح، والس���يطرة على األرض عادت أليدي 
اجلي���ش، وهذه مالحظة عن جودة أدائ���ه، وجناح إلى حمالت 

موضعية منهاجية مع منطق بعيد املدى. 
وبالتالي ف���إن حتوالً جرى على طبيعة األعمال املس���لحة 
الفلس���طينية، فب���دالً من االنتحاريني الذين ش���كلوا أساس���اً 
للعمليات انطالقاً من الضف���ة الغربية، أصبحت اليوم موجات 
إطالق الصواريخ من قطاع غزة باجتاه جنوب »إسرائيل«، وفي 
مواجهتها، يبدو أنه ال مناص من تنفيذ عملية عس���كرية واسعة 
على غرار عملية »الس���ور الواق���ي«، ألن العمليات التي جرى 
تنفيذه���ا مثل »الرصاص املصبوب« لم تس���تطيع القضاء على 

قواعد املنظمات في غزة.
ولذلك جتري االس���تعدادات والتدريبات العسكرية لتنفيذ 
هذه العملي���ة حال مت إقرارها، زاعمة قدرة اجليش على تنفيذ 
هذه العملية الواس���عة، حتى لو كان العديد من اجلنود بعيدين 

عن املواجهات املباشرة مع املسلحني.

املواجهة البرية
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ال��ت��وب��ة)*( غ���ازي  د. 

] في دائرة الضوء [

ظنَّ كثير من الدارس���ني أن اإلس���ام أسَس ملفاهيم جديدة في مجال األلوهية والربوبية فقط، لكن احلقيقة أن 
اإلس���ام خالف الديانات الس���ابقة في مفاهيم أخرى كثيرة ومنها: الطهارة والنجاس���ة، والنظرة إلى الش���هوات، 
والنظرة إلى اجلسد إلخ...، وسأحتدث –اآلن- وألقي الضوء على “املقدس واملدنس” عند اإلسام والنصرانية.

حتتل ثنائية “املقدس واملدنس” مس���احة كبيرة عند النصرانية، وتقوم عليها معظم تعليماتها، 
وميكن أن نبرز منها األفكار التالية:

األوىل: أن اإلنسان يولد ومعه اخلطيئة، التي ورثها من أبيه آدم عليه السالم، عندما عصى 
ربه وأكل من الش���جرة التي نهاه عنها، وعليه أن يكف���ر عن هذه اخلطيئة، وقد جاء التكفير بأن 
عّرض الله ابنه وهو املس���يح عليه السالم للصلب والقتل، من أجل أن يحرر بني آدم من وزر هذه 

اخلطيئة تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.
الثانية: أن الدنيا دنس، وأن كل ما فيها من أموال وقصور ومقتنيات دنس، وأن اآلخرة هي 
املقدس، وهي القيمة الوحيدة التي يجب أن يوجه العبد قلبه وهمته إليها، ليصبح في ملكوت الله.

 *(باحث وصحفي.

بني اإلسام والنصرانية
“املقدس واملدنس”
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الثالثة: أن الش���هوات دنس ب���كل أنواعها من 
نس���اء وزواج وطع���ام وش���راب دنس إل���خ...، وقد 
اعتبرت النصرانية أن امل���رأة ينبوع املعاصي وأصل 
السيئة والفجور. وبحس���بها أنها امرأة كانت للرجل 
باباً من أبواب جهنم، وقد قال ترتوليان أحد أقطاب 
النصرانية األول مبين���اً نظرية النصرانية في املرأة: 
“إنه���ا مدخل الش���يطان إلى نفس اإلنس���ان، وإنها 
دافعة باملرء إلى الشجرة امللعونة ناقضة لقانون الله، 
ومشوهة لصورة الله أي: الرجل”، وقال ]خريسوستوم 
ف���م الذهب[ الذي يعد من كبار أولياء النصرانية في 

شأن املرأة: “هي شر البد منه”.
واعتب���رت النصرانية أن العالقة اجلنس���ية بني 
الرجل واملرأة جنساً في نفسها، يجب أن تُتجنب، ولو 
كانت عن طريق نكاح وعقد رس���مي مشروع، ولذلك 
أصبحت حياة العزوبة مقياس���اً لسمو األخالق وعلو 
شأنها كما صارت احلياة العائلية علماً على انحطاط 
األخ���الق ومهانة الطب���اع. وجعلوا يع���دون العزوبة 
وجتنب ال���زواج من أمارات التق���وى والورع ومكارم 
األخ���الق، وأصب���ح من احملتوم ملن يري���د أن يعيش 

عيشة نزيهة أال يتزوج أصاًل.
الرابع��ة: اعتبرت النصرانية اجلسد دنساً وهو 
الذي يسجن الروح، لذلك يجب تعذيبه وقتله من أجل 

أن تنطلق الروح. 
وجهت النصرانية -بناء على األفكار الس���ابقة- 

أتباعها نحو عدة تصرفات:
 أولها: الدعوة إلى الرهبانية، فاعتبرتها الوسيلة 
األساسية للتخلص من أدران الدنيا والشهوات، لذلك 
انتش���رت أديرة الرهبان في أوروبا بشكل واسع في 

العصور الوسطى.
وثانيها: تعذيب اجلس���د من أجل إطالق الروح 
وتخليصه���ا من محاصرة اجلس���د، ويكون التعذيب 
بطرق متعددة، منها: اجلوع، عدم النوم، حمل األثقال، 

عدم االغتسال، اعتزال الناس لفترة طويلة إلخ...
م���ن اجللي أن اإلنس���ان األوروبي كانت تالحقه 
مفاهي���م اخلطيئة ف���ي العصور الوس���طى، وكانت 

حتكم���ه ثنائية “املقدس واملدّن���س”، وكان املجتمع ينظر إلى 
أن الدنيا واملرأة واجلس���د واجلنس والشهوات كلها مدنس، 
وكان ينظر إلى اآلخرة والروح وحياة الرهبنة وقتل اجلس���د 
ه���ي املقدس، فماذا كانت نتيجة ذلك املوقف املنافي للفطرة 
ف���ي التعامل مع كل تلك األمور؟ كان���ت النتيجة قيام الثورة 
على تلك القي���م واملفاهيم املخالفة للفطرة عن طريق الثورة 
الفرنسية، ولم يتوقف املوقف عند الثورة عليها، بل تعداه إلى 
التجرؤ على الدين وطرده م���ن حياة الناس ومحاصرته في 
األديرة، واعتب���اره معادياً للعقل، ومرادفاً للخرافة واألوهام. 
والس���ؤال األهم: هل عادت املجتمعات األوروبية إلى الفطرة 
في ثورتها؟ ال لألسف  بل إنها انتقلت من االنحراف السابق 
القائ���م على ثنائية “املقدس واملدنس” إلى انحراف آخر: هو 
“تدنيس املقدس، وتقديس املدن���س”، أما “تدنيس املقدس” 
فيعني ترذيل وتسفيه وتس���فيل كل ما يتعلق باملقدسات من 
مثل الله واآلخرة والروح والقيم الدينية إلخ...، أما “تقديس 
املدنس” فيعني إعالء وتعظيم وتزيني كل ما يتعلق باملدنسات: 
من مثل الدنيا واجلس���د واملرأة والشهوات إلخ... وسأوضح 
ذلك في املنظومتني األيديولوجيتني اللتني س���ادتا في القرن 
العش���رين وهما: الشيوعية والرأس���مالية، وفي أكبر كتلتني 

سياسيتني هما: االحتاد السوفياتي والعالم احلر.
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االحتاد السوفيييت والشيوعية:)

لقد جسد االحتاد السوفييتي الشيوعي ثنائية األزمة التي 
انته���ت إليها أوروبا وهو “تدنيس املق���دس وتقديس املدنس” 
خير جتس���يد ، فأصبح اإلحلاد هو األصل الذي يقوم عليه، 
وأصبح يعلن أن الدين خرافة وأوهام، وأنه أفيون الش���عوب، 
وأنه ليس هناك عالم غيب، وأن املالئكة والش���ياطني واجلنة 
والنار أوهام من اختراع األغنياء الس���تغالل الفقراء... إلخ. 
ومن اجلدير بالذكر أن املجتمعات البشرية لم تعرف مجتمعاً 
قام على اإلحلاد، صحيح أنها عرفت بعض امللحدين، لكنها لم 
تعرف مجتمعاً خالياً من اإلقرار بوجود إله، بغض النظر عمن 
هو اإلله، فقد يكون كوكباً أو ش���جرة أو ش���خصاً أو جباًل... 
إلخ. ولم تع���رف مجتمعاً خالياً من دور العب���ادة، ورمبا كان 
املجتم���ع األول الذي قام على اإلحلاد في التاريخ هو املجتمع 
الشيوعي في االحتاد السوفياتي، وهذا تعبير صارخ عن الشق 
األول م���ن الثنائية وهو “تدنيس املقدس” أن يصل مجتمع إلى 
هذا الوضع من اإلحلاد والتنكر لركن أساسي وكبير من أسس 

الفطرة وهو ركن  التعبد(.
أما في مج���ال “تقدي���س املدنس” وهي الدني���ا واملرأة 
والش���هوات إلخ...، فإن الشيوعية قد اعتبرت أن احلياة مادة 
وليس وراء املادة ش���يء، واعتبرت على لسان »إجنلز« أن ستر 
الع���ورة طريقة صريح���ة المتالك النس���اء، واعتبرت كذلك 
أن والدة احلج���اب جاءت مترافقة م���ع والدة امللكية الفردية، 
لذلك س���ينتهي احلجاب عند انتهاء امللكية الفردية، وستعود 
العالقات اجلنس���ية مشاعة كما كانت في املجتمع القدمي: كل 

النساء لكل الرجال.

العامل احلر و الرأمسالية:2

فإن���ه يقوم على نفس األس���س املادية الت���ي يقوم عليها 
املعس���كر الش���يوعي في مجال “تدنيس املقدس”، فهو  يتنكر 
للغي���وب من: إله ومالئكة وآخرة وروح إلخ..، ويس���تهزئ بها، 
ها خرافة  ويرّذل اإلميان بها، ويسّفل كل القيم املتعلقة بها ويعدَّ
وأوهاماً وش���عوذة إلخ.. أما في مجال  تقديس املدنس( فإن 
هذا املعس���كر يعلي ويعّظم  بل ويؤّله كل مفردات املدنس من: 
الدنيا واجلس���د واملرأة والشهوة إلخ..، ومما يؤكد ذلك حجم 
اإلنفاق على اجلنس في اإلنترنت، والصورة التي تس���تغل بها 

املرأة في الدعاية واإلعالن، وحجم العري الذي يسود املجتمع 
الغربي، والتشريع للشذوذ اجلنسي بشقيه: اللواط والسحاق، 

وقبوله حتى في الكنائس.
م���ن الواضح أن الغرب كان يعيش في القرون الوس���طى 
على ثنائية “املقدس واملدنس”، وكانت مفردات املدنس واسعة 
وتشمل الدنيا واجلسد والزواج واملرأة والشهوات إلخ.. لذلك 
انفجرت أوروبا وثارت ألن هذه الثنائية ترّذل وتدّنس وتس���ّفل 
كثيراً من األمور الفطرية التي البد لإلنسان أن يعطيها حقها، 
ولكن أوروبا -عندما ثارت- لم حتل تلك األزمة بش���كل سوي، 
ولم تأخ���ذ الفطرة وضعها الصحيح، بل إنها انتقلت من أزمة 
إلى أخرى، وانتقل���ت من ثنائية خاطئة إلى أخرى أكثر خطأ، 
وانتقلت من ثنائي���ة “املقدس واملدنس” إل���ى ثنائية “تدنيس 
املقدس وتقديس املدن���س”، ومما يؤكد ما نقوله هو االنفجار 
الذي ش���هده االحتاد الس���وفييتي عام 1990، وانتهى بإزاحة 
الش���يوعية ألنها تقوم على أس���س معادي���ة للفطرة، وهو ما 

نتوقعه للمعسكر الرأسمالي، ألن انتصارالفطرة أمر حتمي.
واآلن بع���د أن رأينا املفاهيم التي قام���ت عليها اليهودية 
والنصرانية في مجال املقدس واملدنس، فما موقف اإلس���الم 
من الدنيا واجلس���د واملرأة والش���هوات إلخ..؟ جاءت تعاليم 
اإلسالم ملبية للفطرة، وجاءت مفاهيمه مخالفة لكل املفاهيم 
السابقة في مجال الدنيا واجلس���د والنجاسة إلخ...، ونحن 

سنستعرض هذه املفاهيم واحداً تلو اآلخر، وهي:
1- عدَّ اإلس���الم أن الدنيا هدف ف���ي حد ذاتها، وطلب 
أن يس���أل العبد ربَّه أن يؤتيه احلسنات فيها فقال الله تعالى: 
ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الَنّاِر{ ]البقرة:  َنا آِتَنا ِفي الُدّ }َرَبّ

 .]٢٠١
2- عدَّ اإلس���الم إعمار األرض هدف���اً من أهداف خلق 
َن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها{  اإلنسان، فقال تعالى: }ُهَو َأنَشـــَأُكم ِمّ
]هـــود: ٦١[، وقال الرسول #: “إن قامت الساعة وبيد أحدكم 
فس���يلة، فإن استطاع أال يقوم حتى يغرس���ها فليفعل”.  رواه 

أحمد(
 3- وعدَّ اإلس���الم اجلس���د قيمة؛ لذلك قال الله تعالى: 
َباِت  ِيّ َن الَطّ ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبـــِرّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم ِمّ }َوَلَقـــْد َكَرّ

َّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل{ ]اإلسراء: ٧٠[. ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِمّ َوَفَضّ
لذلك رفض اإلس���الم أية صورة من صور تعذيب اجلسد 
التي كانت موجودة في األديان السابقة، واتضح ذلك في بعض 



85 العدد 298

أحاديثه عليه الصالة والس���الم، فقد ذكر ابن عباس - رضي 
الله عنهما - أنه قال: بينم���ا النبي # يخطب إذا هو برجل 
قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبوإسرائيل نذر أن يقوم في الشمس 
وال يقعد وال يستظل وال يتكلم، ويصوم، فقال النبي #: مروه 

فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه”  رواه البخاري(
وجاء في حديث آخر عن أن���س أنه قال: دخل النبي # 
إلى املسجد  فإذا حبل ممدود بني الساريتني، فقال: »ما هذا 
احلبل؟« قالوا: هذا احلبل لزين���ب، فإذا فترت تعلقت، فقال 
النبي #: »حلّوه، ليصل أحدكم نش���اطه، فإذا فتر فليقعد«. 

 متفق عليه(.
وج���اء في حديث ثالث في رواية عن أنس بن مالك رضي 
الل���ه عنه، قال: “جاء ثالثة رهط إل���ى بيوت أزواج النبي # 
يس���ألون عن عبادة النبي #، فلما أخب���روا كأنهم تقالوها، 
فقال���وا: أين نحن من النبي #؟ قد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر، قال أحده���م: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً،  
ف���ال أنام وقال آخر: أنا أصوم الده���ر وال أفطر، وقال آخر: 
أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبداً، فجاء رسول الله #، فقال: 
»أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني ألخشاكم لله وأتقاكم 
له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النس���اء، فمن 

رغب عن سنتي فليس مني«.  رواه البخاري(
4- عدَّ اإلسالم قضاء الشهوات عبادة فقال الرسول # 
ف���ي احلديث ال���ذي رواه أبو ذر رضي الل���ه عنه: “في بضع 
أحدكم صدقة”، قالوا: يا رس���ول الله. أيأتي أحدنا ش���هوته 
ويك���ون له أجر فيها؟ قال: »أرأيت���م لو وضعها في حرام أكان 
علي���ه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في احلالل كان له أجر«. 

 رواه مسلم(.
5- وعدَّ اإلس���الم املؤمن ال ينجس فق���د ذكر أبو هريرة 
–رض���ي الله عنه- أن النبي # لقي���ه في بعض طرق املدينة، 
وهو جنب، فانخنس فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: »أين كنت 
يا أب���ا هريرة؟« فقال: كنت جنباً، فكرهت أن أجالس���ك وأنا 
عل���ى غير طهارة. فقال: »س���بحان الله! إن املؤمن ال ينجس« 

 ورواه اجلماعة(.
6- ال يعدُّ اإلسالم احلائض جنس���ة لذلك أباح مؤاكلتها 
ومجالستها واالجتماع معها في البيوت، حلديث أنس أن البهود 
كان���وا إذا حاضت املرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في 

البيوت، فسأل أصحاب النبي الرسول #، فأنزل الله تعالى: 
}َوَيْســـَأُلوَنَك َعِن اْلـَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوا الِنَّســـاَء ِفي اْلـَمِحيِض 
ُه إَنّ  ْرَن َفْأُتوُهَنّ ِمـــْن َحْيُث َأَمَرُكُم الَلّ ـــى َيْطُهْرَن َفإَذا َتَطَهّ َوال َتْقَرُبوُهَنّ َحَتّ
ِريَن{ ]البقرة: ٢٢٢[، فقال الرسول  اِبنَي َوُيِحُبّ اْلـُمَتَطِهّ َوّ َه ُيِحُبّ الَتّ الَلّ
#: “اصنعوا كل شيء إال النكاح”  رواه اجلماعة إال البخاري(.

ماذا كانت نتيجة تل���ك التعاليم املوافقة للفطرة؟ 
كانت نتيجة ذلك أمرين:

األول: إعمار شامل وواسع لكل مجاالت املجتمع في شؤون 
االقتصاد والزراعة والثقافة والتربي���ة والفنون والعلوم إلخ.. 
وهو إعمار لم تعرفه أية حضارة أخرى بهذا الشمول واالتساع.
الثاني: لم تعرف األمة اإلسالمية أزمة وجود كما عرفتها 
أوروبا نتيجة التصادم مع الفطرة مرتني، األولى: في العصور 
الوسطى، والتي فجرت الثورة الفرنسية، والثانية: في العصور 
احلديث���ة والتي فجرت االحتاد الس���وفييتي، بل عرفت األمة 
اإلسالمية أمراض وجود، وهو ما ميكن أن تعاجلها من خالل 
مرجعيتها اإلس���المية، على خالف املسألة األولى، وهي أزمة 
الوجود في احلضارة الغربية التي يقتضي عالجها بإيجاد حل 

لها من خارج مرجعيتها الثقافية.

اخلاص��ة: احتل مفهوما “املقدس واملدنس” في األديان 
السابقة على اإلسالم من نصرانية ويهودية وغيرهما مساحة 
ت تلك األديان كثيراً من األمور الفطرية دنس���اً  واس���عة، وعدَّ
ت املقدس فقط  مثل الدنيا واملرأة والش���هوة إلخ...، كما وعدَّ
هو الله واآلخرة والروح إلخ...، مما جعل أوروبا تثور على هذه 
الثنائية في القرن الثامن عش���ر، لكنها لم تصحح هذا اخلطأ 
الفط���ري، بل انتقل���ت أوروبا إلى ثنائية أخ���رى ال تقل خطًأ 
عن الس���ابقة وقامت على “تدنيس املقدس وتقديس املدنس”، 
أما اإلس���الم فقد جنا من تلك االنحرافات، واعترف بفطرية 
الش���هوات واجلنس واملرأة إلخ...، لذلك أنشأ حضارة شاملة 
واس���عة لم تعرفها البش���رية في أية حضارة أخرى من جهة، 
ولم تعرف األمة اإلس���المية أزمة وجود كم���ا عرفها الغرب 
بل عرفت أمراض وجود كان���ت تعاجلها من خالل مرجعيتها 

الثقافية، وهي: اإلسالم.
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 متهيد: 

في ظل احلقبة العوملية الراهنة، يعز على أمة من األمم أن تفرض حولها س���ياج، 
مينع تسلل الثقافات املغايرة لها إلى فضائها الثقافي اخلاص. ومن ثم يقع عليها عبء 
احملافظة على نسقها الثقافي صاٍف من مدخالت الثقافات األخرى، والتي قد تصيب 
بناءه بالعط���ب؛ إذ بالدخول على فضاء ثقافي ألمة ما ليس منه تهتز أس���س هويتها 

وتتعرض للذوبان كلما ذادت نسبة هذه املدخالت إليها. 
وبحس���ب قان���ون العوملة ف���إن األمة املالكة ألس���باب التقدم احلض���اري املادي 
واملعرفي،ه���ي وحدها تتمكن من توظيف األدوات العوملية، لتعميم ثقافتها وقيمها على 
باق���ي األمم املغايرة لها، إمياناً منها بأن احلفاظ على التقدم احلضاري مرهون مبدى 
ثبات قيمها ومدى تعميمها على باقي األمم، ومن ثم تس���عى بكل س���بيل لتسييد تلكم 
القي���م احلضارية والتي متث���ل أفقها الثقافي على الفض���اء الثقافي العام لكل األمم 

ليتشكل عالَم ذو بعد واحد؛ أي عالَم يتبنى قيماً ثقافية واحدة.

ط�������������ارق ع�������ث�������م�������ان)*(

)�( باحث باملركز العربي للدراسات اإلنسانية بالقاهرة.

] فكرية [

دراسة 
مدخل منهاجياألفكار
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وبالنظر إلى الراهن جند أن األمة املتقدمة حضارياً هي الواليات 
املتحدة األميركية ومن خلفها أوروبا ومن ثم فإنها تس���عى لتس���ييد 
نس���قها الثقافي على العالم إذ يدعم ذلك هيمنتها السياسية ويُبقي 

على وضعية “القطب الواحد للنظام الدولي الراهن“.
إذاً بحكم الواقع فالفكر الغربي تس���لل للفضاء الثقافي العربي/
اإلسالمي منذ حلظة االحتكاك األولى من خالل “احلملة الفرنسية“ 
على مصر؛ لتستمر عملية التسلل الفكري مع السياسات اإلصالحية 
حملمد علي وبعدها يصير للفك���ر الغربي حاضنة معرفية متثلت في 
تي���ار ثقافي بُهَر بالثقافة الغربية وراح ينه���ل منها ويحث األمة على 
ورود ما ورد من معني الثقافة الغربية ظناً منه أن في ذلك دواًء ملرض 
التخلف احلضاري املبتلى به الشرق... ومع العوملة ازداد األمر تعقيداً 
إذ لم يعد مصطلح “التس���لل” كافي���اً للتعبير عن معدل حضور الفكر 
الغربي في الفضاء الثقافي العربي؛ إذ يحضر بصورة صلبة تتمظهر 
في تيارات فكرية عربية صا غت مدارس فلسفية ولها مشاريع فكرية 
ففي املغرب العربي هناك “اجلابري“ و“العروي“ وفي املش���رق “حسن 

حنفي“ و“نصر أبو زيد” والقائمة تطول.
وفي هذا الس����ياق برز س����ؤال “التعامل مع التراث اإلسالمي“ واملنهج 
العلمي املس����تحضر من حقول العلوم األنثروبيولوجية املناسب للتعامل معه، 
فراح اجلابري يشغل “القطيعة املعرفية“ لبشالر، والعروي يوظف “التاريخية 

املاركسية “ وحسن حنفي يستعير “االغتراب“ من ماركوز وهكذا.
ولكن غاب سؤال املنهج عن التعامل مع الفكر الغربي نفسه، بل مت 
اعتبار األخير هو غاية التقدم املعرفي، والعلوم اإلنس���انية ومناهجها 
هي آخر ما وصل إليه العقل، ومن ثم ما علينا إال استعارتها من البيئة 
الثقافية الغربية، وإعمالها في الفكر اإلس���المي لتحديثه وجعل ذلك 

شرطاً للنهضة العربية واإلسالمية.
وفي هذا الس���ياق نود أن نرس���م خطاً منهجياً يعني على دراس���ة 
املذاه���ب الفكرية الغربية بوصفها وافداً فكري���اً على ثقافتنا اخلاصة. 
وجد له موط���ئ قدم في البيئ���ة الثقافية العربية باس���تخدام األدوات 
املنهجية العلمية التي تكس���ب التعاطي مع الفكر الغربي رصانة معرفية 
بدل الطرائق املعيارية التي حتكم على فكر ما بأنه مخالف لثقافتنا ومن 
ثم هو خطأ ينبغي التحذير منه؛ إذ إن هذا األسلوب غير ناجع في حفظ 
الهوي���ة املعرفية لألمة بقدر ما هو تأجي���ل للمواجهة مع الفكر الغربي. 
فبرسم خطوط منهجية في دراسة املذاهب الفكرية ميهد السبيل لنقدها 

نقداً علمياً يضعها في قدرها الالئق بها وسياقها املالئم لها.

أواًل: القراءة املعجمية: مقاربة غير وافية:  

يتوج���ه القص���د عن���د محاولة االقت���راب من 
مذهب فك���ري ما أول ما يتوجه إلى املعاجم الفكرية 
واملوس���وعات الفلس���فية التي تتناول تلك املذاهب 

بالتعريف والوصف وميكن التمثيل عليها ب�: 
- املوس���وعة الفلس���فية ألندريه الالند، واملعجم 
الفلس���في جلمي���ل صليبا وموس������وعة الفلس��فة 
لعبد الرحمن بدوي وموسوعات املعارف كالبريطانية 

واألمريكية.
ويتسم التناول املعجمي دوماً باالختزال والتبسيط 
تبعاً ملنهجية وضعها في األساس؛ إذ تقضي اإلحاطة 
بتج���اوز التفصيل،مما يجع���ل املقاربة املعجمية غير 
وافية لتحقيق وعي ناجز عن حقيقة املوضوع املبتغى 

درسه.
ولكن االختزال ليس وحده س���بب كون االقتراب 
املعجم���ي غير واٍف؛ إذ هناك س���بب ثاٍن يرجع هذه 
املرة لطبيعة املادة الفكرية نفسها؛ فاملذاهب الفكرية 
في مس���توى النظر والعمل ليست مجرد دوال لفظية 
ميكن مقاربتها على أرض املعجم، ولكنها تتشكل نتيجة 
لتفاع���الت تاريخية، وحراك مجتمع���ي فالليبرالية 
والش���يوعية والدميقراطية وغيرها من األفكار التي 
وجدت لها موط���ن قدم عل���ى أرض الواقع بتمثلها 
سياس���ياً واقتصادياً، أو تلك التي ظلت حبيس���ة في 
س���ياج النظر والتجريد الفكري كاملدارس الفلسفية: 
املثالية واملادية واحلداثية أو البنيوية والتفكيكية وما 
بعد احلداثية... ال ميك���ن حتصيل وعي ناجز عنها 
وفهمها حق الفهم باالعتماد عل���ى التناول املعجمي 

املجرد لها كألفاظ ومصطلحات.
فاألف���كار التي نالت حظ التمثل الواقعي تتحقق 
بوصفها واقعاً وممارسة قبل أن تستقر كمصطلح له 
مفهوم مصكوك ف���ي املعاجم والقواميس، ومن ثم ال 
ينبغي االقتص���ار على القراءة املعجمية لها التي تلت 

كونها واقعاً متمثاًل على األرض.
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ثانيًا: املقاربة السوسيوتاريخية: شرط لتحقيق الوعي:

إذا كانت املقاربة املعجمية غير وافية فما السبيل نحو حتقيق الوعي بفكر ما ؟ أجادل بكون املنهج السوسيوتاريخي  اجتماعي 
وتاريخي( هو خير من يؤدي تلك املهمة، ويرتكز هذا املنهج على قاعدة تقول: إن املذاهب الفكرية وخصوصاً التطبيقي منها ليست 
مجرد فكرة ملعت في ذهن الفيلسوف فجأة ثم بنى أسسها في ذهنه ومن بعدها عمد إلى الواقع سعياً في متثيلها وتطبيقها، ولكن 
في احلقيقة أن ذاك الفكر لم يتش���كل إال بعد أن عملت على ذلك مجموعة من الش���روط املجتمعية والتغيرات التاريخية؛ حيث 
يتسم الواقع مبحددات معينة تتطور هذه احملددات مع الوقت فتكون سبباً مباشراً لبلورة هذا الفكر وتشكله في آن معاً، ومن ثم 

يكون هذا الفكر رهني تلك الشروط املجتمعية ونتيجة لها. 
من هنا ينحبس الفكر في س���جن “اخلصوصية املجتمعية“ فهو نتَج من بيئة معينة توفرت فيها شروط تبلوره، ومع تطور تلك 
الشروط عبر التاريخ يتطور ذاك الفكر تبعاً لتلك التغيرات. ومن هنا ال ميكن استنبات هذا الفكر في بيئة مغايرة لم تتوفر فيها 
تلك الشروط املجتمعية التي كانت سبباً في تبلور هذا الفكر، وبذلك يبني اخللل املنهجي الذي يقع فيه مفكرو العرب؛ إذ يسعون 
لنقل الفكر الغربي واألدوات املعرفية التي أنتجها حقل العلوم اإلنسانية الغربي إلى البيئة الثقافية اإلسالمية التي لم تتوفر فيها 

الشروط املجتمعية التي أنضجت تلك األفكار واملناهج في السياق الغربي.
ومن ثم لكي نفهم فكراً ما ينبغي أن ننظر في الشروط املجتمعية التي عملت على تشكله في السياق التاريخي لتلك الشروط.

ثالثًا الليبرالية: مثال تطبيقي: 

أسلفنا القول إن إبقاء أمة من األمم على ريادتها احلضارية 
يحتاج إل���ى تثبيت قيمه���ا وتعميمها على باق���ي احلضارات 
املغايرة. وفي هذا الس���بيل جند الغرب يس���عى راهناً لتعميم 
قيمه واملتمثلة في “القيم الليبرالية” والتي تشكل أفقه الثقافي 
على باقي األمم مستثمراً ما أتاحته احلقبة العوملية من آليات 
االختراق في األنس���اق احلضارية املغاي���رة، وال يكتفي بتلك 
الوسائل الناعمة وإمنا يسعى أحياناً إلجناز هدفه، مستخدماً 

طرقاً أشد صالبة وخشونة. 
والليبرالي���ة كأمنوذج فك���ري حتظى بدرج���ة عالية من 
الت���داول في األفق الثقافي العرب���ي، ولها بعض التمثالت في 
البالد العربية وقد ازداد زخم هذا احلضور بعد موجة الثورات 
التي اجتاحت املنطقة العربي���ة. وعلى الرغم من هذه احلالة 
من “الرواج الفكري” ملصطلح الليبرالية إال أن العقل العربي لم 

يحصل وعياً ناجزاً عن هذا املصطلح بعد.
ونود أن نطبق هذا اإلطار املنهاجي على الليبرالية كمثال: 
املقاربة املعجمية ملصطلح الليبرالية ال تغني وال تسمن من 
جوع؛ فلو نظرنا إلى التعريف���ات املوجودة عند الالند وصليبا 
وفي دائرة املعارف البريطانية واملوسوعة األكادميية األمريكية 
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ال جند سوى كون الليبرالية هي مذهب احلرية، ومن ثم يقع اخللط 
بني ش���يئني متغايري���ن: األول هو احلرية والتي هي مثال إنس���اني 
مطلق ال ميكن حيازته أو متثل���ه كاماًل وإمنا تنزع إليه النفوس في 
سبيل حتقيق هذه اخلصيصة اإلنس���انية، وبني الليبرالية التي هي 
مذهب اقتصادي في املقام األول ثم سياسي ثانياً، فالليبرالية تقليد 
فكري اتخذ من احلرية آداة لتعزيز أس���اس فلس���في هو الفردية، 
وطبق اقتصادياً وسياسياً خلدمة الرأسماليني البرجوازيني على مر 
التاريخ أما احلرية فه���ي احلرية املثال املطلق، هذا اخللل املنهجي 
أثمر حالة من اخللط بني احلرية والليبرالية استثمرها الليبراليون 
في التروي���ج ملذهبهم وقالوا من ينق���د الليبرالية فهو ضد احلرية 

ومؤسس للجور والطغيان!
وبحس���ب منهجنا يلزم أال نكتفي باملقاربة املعجمية وإمنا نتبع 
مقاربة سوس���يوتاريخية تقف بنا على تخوم الشرط املجتمعي الذي 

أسس لبلورة الفكر الليبرالي: 
بدأت النهضة األوروبية منذ القرن السادس عشر في إيطاليا، ثم 
امتدت إلى باقي أوروبا وفي تلك احلقبة حصل متغيران مجتمعيان 
سيصيران شرطاً لبلورة الفكر الليبرالي: املتغير األول وهو تغير على 
مس���توى النظر متثل في انفتاح الوعي الغربي على ثقافات مغايرة 
للنس���ق الثقافي الكنسي املش���دود للنص اإلجنيلي املقدس الذي ال 
ميكن جت���اوزه بحال في كل ما يقرر من معرف���ة إميانية أو علمية 
مادية.انفت���ح على الثقافة اليونانية واإلس���المية بدرجة أقل. هذا 
االنفتاح شكل محفزاً نفس���ياً نحو احلرية حيث اخللوص من الرق 

الكنسي الفكري، واالنفتاح على غيره من األنساق الفكرية.
أما املتغير الثاني على مس���توى العمل فيتمثل في تغير النشاط 
االقتصادي من التجارة إلى الصناعة هذا التحول يحتاج إلى شيئني: 
هم���ا رأس املال واليد العاملة، أم���ا رأس املال فقد كان متوفراً بيد 
التج���ار، وأما الي���د العاملة فقد كانت هي موطن املش���كلة إذ إنها 
محبوسة في س���ياج اإلقطاع تعمل في األرض ومن ثم كانت هناك 
حاجة لتحرير العبيد لكي تنتقل إلى املصانع، ومن هنا مت استدعاء 
مثال احلرية ليت���م توظيفه لهذه العملية، وبذل���ك تكون الليبرالية 

استغلت احلرية املثال لكي تساعدها في تشغيل آلة املصنع! 
هذا هو الش���رط املجتمعي الذي أس���هم في إنتاج الليبرالية. 
والوعي بهذا الش���رط مينحنا جناة من مزلق اخللط بني الليبرالية 
واحلرية، ويضع الليبرالية في الس���ياق املالئم لها كمذهب بشري، 

ويضع كذلك احلرية في مكانها املناسب كمثال وأفق إنساني.

خاصة: 

أثمر حقل العلوم اإلنس���انية الغربية معارف ومناهج 
علمية متكيف���ة مع األفق الفك���ري احلاكم للمجتمع 
الغرب���ي، وعندما تنقل هذه املناه���ج للفضاء الفكري 
اإلس���المي تنتق���ل ومعها حمولة م���ن املصطلحات، 
وخلفها حمولة مفاهيمية تخص الواقع الفكري الغربي 
ومثقل���ة مبيراثه الثقافي من���ذ النهضة وحتى ما بعد 
احلداثة، ومن ثم اس���تعارة تلك املناهج وتشغيلها في 

التراث اإلسالمي خطأ منهجي بحد ذاته! 
وفي املقابل ال بدَّ من السعي نحو إنتاج/ توظيف 
منهجية علمية منطلقة من األفق الفكري اإلس���المي 
نتعامل بها مع املذاه���ب الفكرية الغربية والتطبيقات 
املجتمعية لها سياس���ية واقتصادية في سبيل تقدمي 
رؤي���ة نقدية رصينة لتلك األف���كار تنحت معرفياً في 
األسس الفلسفية التي انبنت عليها، وترصد اجتماعياً 
وتاريخياً الش���روط التي دفعت نحو تشكلها وتطورها 
عب���ر التاريخ، مما يعني عل���ى حتقيق وعي ناجز عن 
مضامني تلك األفكار، وم���ن ثم تتضح صورتها جيداً 
أمام العق���ل العربي مما مينع تس���للها لصلب البنية 
الفكرية املؤسس���ة للفكر اإلس���المي ب���ال وعي منا، 
وبذاك حتف���ظ الهوي���ة املعرفية لألمة ف���ي مقابل 

الهويات املغايرة التي يراد لها أن تعمم.
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د العلم����اء كما تباينت آراؤهم في  لقد تع����ددت مفاهيم هذا االصطالح بتعدُّ
ماهيت����ه؛ فبينما يرى بعض العلماء أن العوملة ظاهرة حديثة جديدة، يعتقد آخرون 
أنها قدمية. فمثاًل يرى الدكتور جالل أمني أن لفظ  العوملة( حديث، ولكن الظاهرة 
نفس����ها قدمية جّداً. يقول: »فإذا نحن فهمنا العوملة مبعنى التضاؤل الس����ريع في 
املسافات الفاصلة بني املجتمعات اإلنسانية - سواء أكان فيما يتعلق بانتقال السلع 
أم األشخاص أم رؤوس األموال، واملعلومات، أو القيم - فإن العوملة تبدو لنا وكأنها 

تُعاِدل في القدم نشأة احلضارة اإلنسانية«  2 . 
إن هناك من يرى أن ثمة عالقًة بني حركات االس���تعمار واالستش���راق؛ إذ 
إنهما يتَّحدان في غايتيهما املنشودة، أال وهي السعي وراء السيطرة على دول في 
العالم الثالث؛ خاصة في سياساتها واقتصادها، وهذا هو السبب الرئيس وراء 
اس���تيطان هذه الدول. بَيَْد أننا نرتكز في هذه احملاولة على حركة االستشراق 
دون غيرها ألسبقيتها على غيرها، ونرى ذلك في محاوالتهم معرفة أحوال هذه 

األقطار وهو ما أدى إلى تعليم اللغات العربية وثقافاتها العالية.

  2(  انظر مقدمة كتاب العوملة والتنمية العربية من حملة نابليون إلى جولة األورغواي للدكتور جالل أمني، 
نشر مركز دراسات الوحدة العربية، وهذه املعلومة واردة في كتاب املسلمون والعوملة للقرضاوي، ص 

.10

] الباب المفتوح [

جـذور  العوملـة
يف حركات  االستشراق  يف القرن )19(  امليالدي الزكي)*  الدين  سراج  أديبايو  آدم 

احلم���د لل���ه وكف���ى، وس���ام عل���ى رس���وله 
إل���ى  س���بيل  ال  مم���ا  فإن���ه  وبع���د:  املصطف���ى، 
اآلون���ة  ف���ي  الغ���رب  س���ماء  أن  في���ه  االرتي���اب 
ومصطلح���ات  مبفاهي���م  متطرن���ا  األخي���رة 
ال وج���ود له���ا م���ن قب���ل، وم���ن ه���ذه املفاهي���م 
بع���د  وم���ا  واحلداث���ة،  العومل���ة،  مصطلح���ات: 
احلداث���ة، واالس���تعمار وم���ا بعد االس���تعمار... 
وغيره���ا، ومن ذلك م���ا راج منذ زمن من حديث 
ع���ن النظ���ام العامل���ي اجلديد خاص���ة في عهد 

الرئيس األمريكي جورج بوش االبن ))).
وسأتناول في هذه العجالة جذور مصطلح 

)العوملة(.

 *( جامعة والية كوغي - نيجيريا.
   ( د. يوسف القرضاوي املسلمون والعوملة، دار التوزيع 

والنشر اإلسالمية، بدون تاريخ، ص10.



91 العدد 298

االستشراق واملستشرقون: 
أواًل: االستش��راق: وهو أح���د العوامل املهمة التي أثَّرت، وال 
تزال تؤثِّر في الفكر الفلس���في العربي واإلس���المي منذ العصور 
الوس���طى إلى اليوم؛ حي���ث كان املقصود به نقل الش���رق بعلومه 
دة.  وثقافته وفلس���فته وحضارته إلى الغرب األوروبي لدوافع متعدِّ
وميكن القول بأن���ه من الصعوبة مبكان أن يجد الباحث مجاالً من 

مجاالت دراسة الشرق وعلومه خالياً من أبحاث املستشرقني  1 .
إن االستشراق ظاهرة كغيرها من الظواهر احلديثة، وللعلماء 
والدارسني آراء ووجهات نظر متعددة في حتديد معنى هذه الكلمة، 
ة من الشرق  خالصتها: أن االستشراق ظاهرة مستحدثة وهي مشتقَّ
التي تعني مشرق الش���مس، ومن ثَمَّ تدلُّ الكلمة على االهتمام مبا 

يحويه الشرق من علوم ومعارَف وسمات حضارية متنوِّعة  2 . 
وقد يراد باالستش���راق دراسة الغربيني للشرق وأممه، ولغاته، 
وآدابه، وعلومه، وعاداته، ومعتقداته، وأساطيره. وكان املقصود من 
االستش���راق أن له أكبر األثر في صناعة التصورات األوروبية عن 
اإلس���الم وثقافته، وفي تش���كيل مواقف الغرب إزاء اإلسالم على 
م���دى قرون كثيرة، وميكننا أن نذهب إل���ى أبعد من ذلك، فنقول: 
 إن االستشراق ميثِّل اخللفية الفكرية لهذا الصراع احلضاري( كما 

ره أحد الباحثني البارزين  3 . قرَّ
يقول إدورد س���عيد موضحاً األثر البالغ ملا قام به املستشرقون 
من دراسة اإلس���الم وأهله وحضارته ثم نقِلها إلى الثقافة الغربية 
املس���يحية:  احتلَّ االستش���راق مركزاً هو من السيادة بحيث إنني 
أؤمن بأنه ليس في وس���ع إنسان يكتب عن الشرق أو يفكر فيه، أو 
مي���ارس فعاًل متعلقاً به، أن يقوم بذلك دون أن يأخذ بعني االعتبار 
احل���دود املعوقة التي فرضها االستش���راق عل���ى الفكر والعمل، 
وبكلمات أخرى: فإن الشرق بس���بب االستشراق لم يكن موضوعاً 

حّراً للفكر والعمل(  4 .
لقد مت نقل الشرق إلى الثقافة الغربية احلديثة بوسيلتني: 

األولى: قدرات النش���ر واإلذاعة التي ميلكها التعليم احلديث 
وجه���ازه املبثوث في اجلامع���ات واملدن واجلمعي���ات واملنظمات 

اجلغرافية واالستكشافية.
والثاني���ة: ترتبط مبا قام به املستش���رقون من ترجمة النصوص 
وتفسير احلضارات واألديان والس���الالت والثقافات والعقليات على 
شكل مواضيع جامعية محجوبة عن الغربي العادي بحكم طبيعتها  5 .

   ( د. عبد الرزاق أحمد »فلسفة املشروع احلضاري« املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،   / 
162، 1995م.

  2( محمد الفتح الزيادي »انتشار اإلسالم وموقف املستشرقني منه« دار قتيبة، 1990م، ص 14.
  3( د. محمد حمدي زقزوق »االستشراق«، ص 19.

  4( سعيد إدوارد االستشراق«، ص 39.
  5( د. أحمد عبد الرزاق »فلسفة املشروع احلضاري« املرجع السابق، ص 230.

نشأة االستشراق:
ُيرِجع بعض الباحثني بداية االستش���راق إلى محاولة فردية 
منذ أواخر القرن العاش���ر امليالدي ) (، ومنهم من يعيد بدايته إلى 
بع���ض البل���دان األوروبي���ة في القرن الثالث عش���ر املي���الدي، أو ما 
قبل���ه بقلي���ل، ومنهم من يرى أنه بدأ منذ احلملة الفرنس���ية على 
مصر س���نة 1798م حينم���ا قام عدد كبير من العلم���اء مع نابليون 

بونبارت - الذي اصطحب معه مطبعة - بأبحاث متعددة )7(. 
ولع���ل األرج���ح ب���ني ه���ذه اآلراء املتباين���ة م���ا أورده العالم���ة 
اإلل���وري م���ن أن نش���أة االستش���راق تعود إل���ى س���نة 1312م؛ وذلك 
 World Church في مؤمتر أقامته الس���لطة الكنس���ية العاملية
ل املش���اركون إلى  Authority ف���ي فينن���ا Vienna، ح���ني توصَّ
التش���جيع على تعليم اللغات الش���رقية وثقافاتها ودياناتها وعلى 
رأس���ها اللغ���ة العربي���ة وآدابه���ا، بش���رط أن يب���دأ هذا املش���روع في 

نة أمثال باريس وأكسفورد وبولونيا )8(.  جامعات أوروبية معيَّ
ثاني���ًا: املستش���رقون: وهم الباحث���ون الغربي���ون الذين يكتبون 
ع���ن الفك���ر اإلس���المي والثقاف���ة العربي���ة اإلس���المية وحضارته���ا 
ويدرس���ونها. ويقول آخرون: إن املستش���رق هو العاِل���م الغربي الذي 
يهت���م بالدراس���ة الش���رقية. ويرى األس���تاذ الزيادي أن���ه كل من ُعنَي 
بالبحث والدراسة في لغة الشرق وعلومه، أو كل من يدرس أو يكتب 
عن الش���رق أو يبحث فيه. فاملستش���رق هو اإلنس���ان الذي اهتم مبا 
ي���دور في الش���رق من مجاالت مختلفة، وتقاب���ل هذه الكلمة كلمتي 
)مس���تغرب واس���تغراب( اللتني تدالن على امليل نحو الغرب إعجابًا 
أو تقليدًا أو دراس���ًة. وقد تعددت اآلراء في حتديد معنى املستش���رق 
كما هو الش���أن في حتديد معنى االستشراق، وجملة القول: إنه َمْن 
تخصص في دراس���ة اإلس���الم ولغته والعرب من غير املس���لمني، وكل 

ى االستشراق على حدِّ رأي الزيادي. ما يعمله هذا املستشرق يسمَّ

  6( مصطفى السباعي »االستشراق واملستشرقون« املكتب اإلسالمي، بيروت، ط2، 
ص 14.

  7( د. علي اخلربوطي »املستشرقون والتاريخ اإلسالمي«. 
  8( اإللوري آدم عبد الله، »اإلسالم في نيجيريا«، ص150.
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نرى من املستحسن أن نس���تهل هذا العنوان اجلانبي بكالم 
موجز عن الغرض األساسي في زحف أوروبا إلى أقطار إفريقيا 
وآسيا الش���رقية وغيرها؛ ألن معرفة ذلك الغرض تعطينا صورة 
واضح���ة عن منهج إس���هاماتهم في مؤلفاتهم ف���ي هذا القطر 

بالذات.
منذ القرن السادس عشر امليالدي أخذ األوروبيون يسافرون 
إلى كثير م���ن البقاع في العالم بحثاً عن االس���تيطان والتجارة 
ونشر النصرانية. لقد خرجت أوروبا في تلك األزمنة إلى العالم 
الفس���يح لتكوين اإلمبراطوريات على حس���اب األقطار األخرى، 
وبدأ حتديد مناط���ق النفوذ للحصول على االمتياز للش���ركات 
التجارية، وللس���يطرة السياسية واالقتصادية. والدافع احلقيقي 
كان دائماً الرغبة الشديدة إلى املواد اخلامة الرخيصة واألسواق 
ومجال االستثمار، وزيادة على ذلك فقد كانت هناك صعوبة في 
بي���ع املصنوعات وهو ما دعا للحصول على أس���واق أجنبية في 

اخلارج. 
وهناك عام���ل التنافس بني الدول األوروبية، فكلُّ دولة منها 
كانت تريد أن تضع يدها على أكبر مس���احة ممكنة، وتخشى أن 
يس���بقها اآلخرون فيكون نصيبها ضئياًل؛ ولهذا كانت احلكومات 
األوروبية تس���عى وراء امتالك ممالك إفريقيا وآس���يا الشرقية 

وغيرها ليكون لها وزن في نظر البالد األخرى  1 .
وتلبية ملسيس احلاجة إلى تزايد نظام اقتصادي في أوروبا، 
بدأت حركة الكش���وف اجلغرافية؛ حيث خرجت الدول األوروبية 
تله���ث وتبحث عن الطرق الت���ي تضمن لها القوة والس���يطرة، 
فاهتدوا إلى اكتش���اف األراضي اخلصبة في إفريقيا بعد أن قد 
كانت قارًة مظلمة لدى أوروبا، فلما ارتاد املكتش���فون األوروبيون 
مجاهل إفريقيا وأظهروا ما فيها من غالت وخيرات، س���ارعت 
إلى احتاللها وامتالك أراضيها والتحكم في أهلها وتس���خيرهم 

في استغالل موارد البالد. 
وملا رأت أوروبا أن من املقوِّمات األساسية لنهضتها احلصول 
على هذه الضالة املنش���ودة - خاصة في إفريقيا - جعلت ترسل 
رجالها البحاثني والرحال���ني جلمع أخبارها اجلغرافية واملتعلِّقة 
بالعلوم الطبيعية على العموم، فقاموا بالدراس���ات املختلفة عن 

البالد خاصة إفريقيا السوداء.
هذا، وقد اختلف الدارس���ون في الدوافع إلى االستشراق؛ 
فمنهم من يرى أن املستش���رقني قاموا بتلك الدراس���ات القيمة 
بتج���رد وإخالص، وممن ارتفع صوته م���ن أصحاب هذا الرأي 
د وهو يرى أن حركة املستش���رقني  األس���تاذ صالح الدين املنجِّ
األمل���ان خاصة لها مزاي���ا واضحة ألنها - على ح���دِّ رأيه - لم 
تخضع لغايات سياس���ية أو استعمارية أو دينية كاالستشراق في 

   ( املرجع نفسه، والصفحة نفسها.

بلدان أوروبية أخرى. يقول:  فأملانيا لم يُتَْح لها أن تستعمر البالد 
العربية أو اإلسالمية، ولم تهتم بنشر الدين املسيحي في الشرق؛ 
لذلك لم تؤثِّر هذه األهداف في دراس���ات املستش���رقني األملان، 

وظلت محافظة - غالباً - على التجرد، والروح العلمية(  2 . 
أما إدوارد س����عيد والدكت�ور أحمد عبد الرزاق واألس���تاذ 
عبد اللطيف تبوي وغيرهم من العلماء الذين يدققون في دراسة 
آراء املستش���رقني األملان منهم واإلجنليز، فيرون أن االستشراق 
حركة علمية ُصوِّرت للس���يطرة على بالد املسلمني وغيرها من 
بلدان العال���م الثالث، وذهبوا إل���ى أن البواعث واألهداف التي 
دعت االستشراق إلى تلك اجلهود املضنية عديدة ومتنوِّعة، منها 
االس���تعماري والسياس���ي والديني والعلمي والتجاري؛ متخذين 

دراسات الثقافات واحلضارات سبياًل إلى ذلك. 
ويش���ير إدوارد س���عيد إلى مثل ذلك  3 ؛ حي���ث إنه يعرِّف 
االستشراق من هذه الزاوية االستعمارية وينظر إلى االستشراق 

باعتباره أسلوباً غربّياً للسيطرة على البالد اإلسالمية  4 .
ولعلنا ال نفصل بني الدافع االس���تعماري السياس���ي والدافع 
التجاري من الدوافع التي دعت االستش���راق إلى البالد اإلسالمية. 
يقول زقزوق:  مما ال ش���ك فيه أن تزاي���د العالقات التجارية بني 
ع الغربيني على دراس���ة اللغة العربية في  الش���رق والغرب قد شجَّ
عصر ما قبل االستعمار الغربي للعالم اإلسالمي؛ إذ رغب الغربيون 
في توس���يع جتارتهم مع هذه املناطق للحص���ول على املواد األوليَّة 
���ة للسفر إلى هذه البالد  الالزمة للصناعة األوروبية، واحلاجة ماسَّ
اإلس���المية، ودراسة جغرافيتها الطبيعية والزراعية والبشرية حتى 
يحس���نوا التعامل مع تلك البالد، وحتقيق ما يصبون إليه من فوائد 
تعود على جتارتهم بالربح الوفير، وكان امللوك يزودون هؤالء التجار 
الباحثني مبا يحتاجون إليه من مال؛ وكذلك فعلت املؤسسات املالية 

والشركات(  5 .
 لقد س���اهم املستش���رقون في االجتاه إلى دراسة الثقافة 
العربية اإلسالمية احليَّة على أن ذلك واحد من متطلبات النشاط 
التجاري الناجح؛ ولذلك أرسلت احلكومة األملانية – مثاًل – عدداً 
من رجاله���ا الذين كانوا على إملام باللغ���ات والثقافات اخلاصة 
بالش���عوب، وهذا من أس���باب مجيء الرحالني أمثال بارث إلى 
إمبراطورية البرنو اإلس���المية التي متثل أقدم الدول اإلفريقية 
ع  اإلسالمية في العصور املتعاقبة، وقد كان هذا حافزاً قوياً شجَّ
الدراسات االستش���راقية كما نراها في مؤلفات وأبحاث أولئك 

املستشرقني في هذا القطر. 

  2( املرجع نفسه، والصفحة نفسها. 
  3( إدوارد سعيد »االستشراق«، ص 45 - 46.

  4( املرجع نفسه، ص 39.
  5( محمود زقزوق »االستشراق«، ص 89.

عناصر العوملة يف حركة املستش��رقني جتاه إفريقي��ا جنوب الصحراء الكربى
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 أس���ام���ة احمل����وري 

 أغ�����ل�����ق�����ُت ن�����اف�����������ذَة اغ����ت����راب���������ي 
 وَف���������������َرْرُت ِم������ن ظ����م����أِ ال���س���ف���وِر 

 أس�����ق�����ي�����������ُت م����ن����ه���������ا أض���ل���ع�������ي 
م�����������ورٍد  َأْع�������������������ذَب   وورْدُت 
���������م���������ْت   ال�������ل�������ه! ح�����ي�����������ِن ت����رنَّ

 ووق������ف�������������ُت ف�����������ي أف���ي���ائ�������ه�������ا 
 ت���ك���ت���ظُّ روح�����������������ي،.... ب���ال�������رؤى 
 م�����������ا ك�����ن�����������ُت أع�����ل�����������ُم أن���ن�������ي 
ال�������ع�������ا  ب�����ن�����������ُت  أن�����ن�����������ي   أو 
 ل������ل������ِه ي����ن���������ب���������ُض خ�������اف�������ق�������ي 

�����������ر ف�����������ي دم���������ي   ح�����ت�����ى ت�����ف�����جَّ
 ف����ط����ف����ْق����ُت أرت�����ش�����������ُف ال����ه���������دى 

 أج������ت�������������اُح أم�����������������واَج ال�����������ردى 
 َف�����ْل�����ي�����رف�����ِع األع�����������������داُء ن���ح�������وي 
�����ف�����ه�����������اُء درب���������ي  ول����ي����م����أ ال�����ّسُّّّّّ

ح����اف����ظ���������ي   رب���������������ي  ك����������ان  إن 

هذه قصيدة تتحدث عن فتاة
تركت السفور وعادت

إلى الودود الغفور

فتاة
تركت السفور

 وف�����ت�����ح�����ُت ل�����أن�����س�����������اِم ب���اب�������ي 
 إل�������������ى ي����ن����اب����ي���������ِع احل�����ج�����������اِب 
 وم������������أُت ب����ال����ت����ق���������وى إه����اب���������ي 
����ه����ِر ف�����ي ع�����ص�����ِر ال���ي���ب�������اِب   ل����ل����طُّ

 ش����ف����ت���������اَي ب�������������اآلي ال�����ِع�����������ذاِب 

 ب����ي���������ن ان�����ب�����ه�����������اٍر واجن���������������ذاِب 
 وت����ف����ي����ُض ب����ال����َع����َج����ِب ال����ُع����ج����اِب 
ح�����������اِب   ك������األف������ِق واس������ع������َة ال�����رِّ
 وال������دي������ِن وال������ش������رِف ال�������ُم���ه�������اِب 

 وألم���������������ة ال�����ع�����������زِّ ان���ت���س���اب�������ي 
 ن�����ه�����ُر ال����ي����ق����ي���������ِن امل���س���ت���ط�������اِب 
 وع�������ل�������وُت غ������ب�������������راَء اإلي�������������اِب 
ال����ص����ع���������اِب  أس�����������������واَر   وأدُك 
 ك�������������لَّ أن�������������������واِع ال�����������ح�����������راِب 

���������ب���������اِب   ب���ال���ن���ع�������ي�������ِق وب����ال����سُّ
م������ا ض�����رن�����ي ن����ب���������ُح ال����ك���������اِب 

] نص شعري [
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الثقب
األسود  

الض���وء  ُألِق���ي  املاض���ي،  الع���دد  مق���ال  ف���ي 
أدبي���ات  ب���ني  التواف���ق«  عل���ى  مش���كلة »ع���دم 
وب���ني  القدمي���ة،  بصورته���ا  اإلس���امي  العم���ل 
تداعي���ات الواقع السياس���ي والدعوي في دول 
الثورات العربي���ة، وأن عدم التوافق هذا يؤدي 
إل���ى غم���وض مرب���ك ف���ي منظوم���ة األه���داف 
التي���ارات  تتح���رك  الت���ي  واملراح���ل  والوس���ائل 
اإلس���امية ف���ي إطارها، مب���ا يجع���ل الكثيرين 
���ا يري���ده اإلس���اميون في هذه  يتس���اءلون عمَّ
»اللحظة الفارقة« من تاريخ العمل اإلسامي.

ُذِك���ر ف���ي املق���ال الس���ابق أح���د أس���باب الغموض، 
وه���و التداخل- أو التض���ارب - بني األدبي���ات القدمية 
واخلط���اب السياس���ي اجلدي���د، فيم���ا يتعل���ق بأهداف 

احلركة اإلسامية.
وفيما يلي السبب الثاني لهذا الغموض.

الفجوة بني التأصيل واملمارسة

من أمثلة ذل����ك، ما يتعل����ق بتعاطي اآلليات 
السياس����ية الت����ي تتع����ارض من حيث فلس����فتها 
ومنش����ؤها الفكري مع بعض الثوابت اإلسالمية، 
كاملش����اركات  السياس����ية في عمليات الترش����ح 
والتصوي����ت، والعم����ل البرملان����ي ال����ذي يتضمن 
تش����ريع القوانني، واملشاركة في األجهزة التنفيذية 
للدول����ة، ومن املعلوم أن كل ذلك يتم حتت ش����عار 
»الدميقراطية« وفي سياق التفرقة التامة بني نظام 
ميكن أن يحكمه اإلسالميون، وبني نظام إسالمي..
الدعوي  إش����كالية  كذل����ك،  األمثل����ة  ومن 
والسياس����ي، التي أصبحت مثار جدل كبير في 
اآلون����ة األخيرة، حيث ينطل����ق البعض من أصل 
مزعوم يؤكد على ض����رورة الفصل بني الدعوي 
والسياس����ي في العمل اإلسالمي، وهذا الفصل 
يثي����ر املخاوف لدى كثيرين م����ن أن يتحول وفق 
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الوض���ع الثالث: أن يحدث تداخل بني التأصيل واملمارسة، 
ألس���باب مختلفة بعضها يرجع إلى تب���دل مفاجئ في الظرف 
السياس���ي، وفي هذه احلالة ال يتوفر لدى الكيان اإلس���المي 
وقت كاف للتأصيل الشرعي والفكري قبل البدء في ممارسات 
عملي���ة جدي���دة متاماً، وحت���ى إن توفرت دراس���ات تأصيلية 
مسبقة، فكثيراً ما يُكتشف أنها غير مالئمة، أو أن يتخذ الكيان 
اإلس���المي خيارات سياسية س���ريعة مخالفة ملا سبق أن دعت 

إليه تلك الدراسات القدمية، وبالتالي تفقد قيمتها املرجعية.
في تلك احلالة يجد الكيان نفسه أمام مشكلة مزدوجة، فهو 
ال يتح���رك بدون تأصيل كاف فق���ط، بل هو يتحرك في اجتاه 
معاكس ملا س���بق أن قرره في أدبياته طيلة الس���نوات املاضية، 
وبذلك يكون عليه واجبان، األول: أن يس���وغ املخالفة،  والثاني، 

أن يسوغ املوقف احلالي.
عندما يجد الكيان نفس���ه عاجزاً عن أداء هذين الواجبني، 
يلجأ إلى إدارة »مؤق���تة« لذلك املوقف املعقد عن طريق »الفتاوى« 
السريعة، أو جتزئة املشه��د السياس��ي وإصدار أحكام جزئية 
- ال كلية - حتول دون التورط في تبني مواقف شاملة متعجلة، 
وهذه الطريقة تس���اعد بالفعل في جت���اوز وقتي لألزمة، لكنها 
ال تصلح مرتكزاً دائماً، إذ يُتوقع أن يؤدي اس���تمرارها إلى خلل 

متناٍم وفجوة منهجية بني التأصيل واملمارسة..
ومن أبرز مالمح هذه الفجوة، أن جتد أناس���اً يشاركون في 
العمل اإلسالمي السياسي، ثم يطرحون قضايا أولية يُفترض أنها 
ُحِسمت قبل دخولهم، بل إن مشاركتهم نفسها بُنيت علي حسمها، 
وهذا يعني أن إعادة طرحها من جديد تكش���ف عن ش���عورهم 
بفجوة ذاتية في البناء الفكري، مثل: املوقف من الدميقراطية، أو 

مراحل تطبيق الشريعة، أو التدرج نحو نظام إسالمي.
وه���ذا التناقض ميك���ن تلخيص���ه بكلمات يس���يرة بأنه 
»طرح أس���ئلة املرحلة األولى ونحن على مش���ارف االنتهاء من 
املرحلة الثانية«، أو أنه���ا عملية »جلد ذات« متأخرة نتجت عن 
ضعف التأصيل الذي أش���عر هؤالء بأنه���م يرتكبون مخالفات 
مبش���اركاتهم السياس���ية، فمن ثَم يندفعون إلى تبرئة أنفسهم 
أو -إراحة ضمائرهم- باالس���تمرار في طرح التساؤالت، ورمبا 

يتبنون مواقف متناقضة مع فلسفة املشاركة ذاتها...
إن���ه ثقب أس���ود يتنامى ب���ني التأصيل املمارس���ة، ما لم 
يس���ارع علماء اإلسالميني ومفكروهم إلى سده أو ردمه، فرمبا 
يتمدد مبتلعاً كثيراً من إيجابيات املش���اركة السياسية للتيارات 

اإلسالمية.

قاعدة »حتى إذا نُس����ي العلم« إلى ش����ر وبيل ومنزلق منهجي رمبا 
يتطور إلى مس����توى »فصل الدين عن السياسة« فمن يقول اليوم »ال 
دعوي في السياسي، وال سياسي في الدعوي« ميكن أن يتفاقم حاله 

مع ترسخ املفهوم بصورة خاطئة دون تأصيل واضح ملعناه ولوازمه.
واحلاصل أن اإلسالميني شرعوا في تعاطي هذه اآلليات واألفكار 
دون توفي���ر غطاء ش���رعي وفكري معلن وواضح للكافة يُس���ِوّغ هذه 
التطورات في املمارسة، فتأخر الفكر عن استيعاب املمارسة وقيادتها.
���ر هنا باألوضاع الثالثة التي حتكم العالقة بني األطر  وأُذِكّ

الفكرية والشرعية وبني املمارسات العملية..
الوضع األول: أن تسبق املمارسات بفترة زمنية مالئمة، عملية 
تأصيل فكري وشرعي وافية، ثم تظل العالقة بينهما محافظة على 

الفارق الزمني، وهذه هي الوضعية الطبيعية السليمة.
الوضع الثاني: أن يس���بق التأصيل املمارس���ات العملية بفترة 
زمنية طويلة، أو أن يحدث »استغراق تأصيلي« ألوضاع افتراضية غير 
متوقعة، يقع اإلس���الميون في أس���رها ويتخذونها مرجعية، حتى إذا 
تغيرت األوضاع مس���تقباًل، فوجئوا بعدم مالءمتها للواقع، فيضطروا 

إلى جتاوزها مع ما ينتج عن ذلك من ارتباك منهجي، كما سيأتي..
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